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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ 
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Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θήβας (ΔΕΥΑΘ) 

Διακηρύσσει 

 διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου   
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α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας  
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Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτοντος Φορέα 

Επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΒΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΘΕΣΗ ΧΟΡΟΒΟΪΒΟΔΑ 

Πόλη ΘΗΒΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός Τ.Κ. : 32200 - ΤΑΧ. : ΘΥΡ. 30 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL641 - Βοιωτία 

Τηλέφωνο 22620-28258, 22620-26821 & 22620-22147 

Φαξ 2262028464 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  deyathiv@otenet.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες  Ίσσαρη Σωτηρία & Δημήτρης Μπότης  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.thiva.gr  (ιστοσελίδα Δήμου Θηβαίων) 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) - 

Είδος Αναθέτοντος Φορέα : Ν.Π.Ι.Δ. - Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θήβας (Δ.Ε.Υ.Α.Θ). 

Κύρια δραστηριότητα Αναθέτοντος Φορέα : Ύδωρ - Άρθρο 230/Ν.4412/2016 (άρθρο 10 της Οδηγίας 
2014/25/ΕΕ). 

Από κοινού διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης : Δεν αφορά την παρούσα σύμβαση 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι : Ν.4412/2016 

Η σύμβαση ανατίθεται από Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (ΕΚΑΑ) / Κεντρική Αρχή Αγορών (ΚΑΑ): Όχι. 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

γ)       Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : την προαναφερθείσα διεύθυνση & 

 Πληροφορίες σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της εν λόγω προμήθειας  παρέχονται από τον κ. 
Μπότη Δημήτριο στο τηλ.: 2262028258 και e-mail: viologik@otenet.gr και τυχόν διευκρινήσεις 
σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από τη Δ/νση Οικονομικού και Διοικητικού - 
Τμήμα Προμηθειών κα Ίσσαρη Σωτηρία στο τηλ.: 2262022147 και e-mail: deyathsi@otenet.gr κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ο Αναθέτων Φορέας παρέχει σε 
όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο 
έξι ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών, 
σύμφωνα με την  παρ2./Άρθρο67/Ν.4412/2016. 

δ) Κανένας οικονομικός φορέας δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές 
απαντήσεις εκ μέρους του Αναθέτοντα Φορέα, σχετικά με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. Η 
Επιτροπή Διενέργειας / Επιτροπή  αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, για προμήθειες 
και γενικές υπηρεσίες του Ν. 4412/2016, έχει ορισθεί με την με αρ. 7/2020 απόφαση του Δ.Σ. της 
Δ.Ε.Υ.Α.Θ. (ΑΔΑ:ΩΦΥΔΟΡΤΘ-Ζ4Χ)  

 Ο Αναθέτων Φορέας διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση 
ή μη των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού 
ή της υπαναχώρησής της από τις εν λόγω υπηρεσίες σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς 
υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους. 

http://www.thiva.gr/


 

Σελίδα 5 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας : Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 Βιβλίο ΙΙ του 
ν. 4412/16.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας. Για την παρούσα διαδικασία 
έχει εκδοθεί η με α/α 110/09-07-2020 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης του διατάκτη της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., 
σύμφωνα με την οποία δεσμεύεται και προτείνεται η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 516.899,83 €, 
ως εξής: 

• Ποσό 100.000,00 €, σε βάρος του κωδικού λογιστικής 25.07.00.01 «Υλικά συντήρησης δικτύου 
ύδρευσης 2020-2021» το οποίο θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 
του οικονομικού έτους 2020, για την υλοποίηση της εν λόγω προμήθειας εντός του έτους 2020. 

• Ποσό 35.000,00 €, σε βάρος του κωδικού λογιστικής 25.08.00.02 «Υλικά συντήρησης δικτύου 
αποχέτευσης 2020-2021», το οποίο θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της 
Δ.Ε.Υ.Α.Θ. του οικονομικού έτους 2020, για την υλοποίηση της εν λόγω προμήθειας εντός του 
έτους 2020. 

• Ποσό 32.400,00 €, σε βάρος του κωδικού λογιστικής 54.00.25.24 «ΦΠΑ αναλώσιμων υλικών 24%» 
το οποίο θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. του οικονομικού έτους 
2021, για την υλοποίηση της εν λόγω προμήθειας εντός του έτους 2020. 

• Ποσό 271.909,00 €, σε βάρος του κωδικού λογιστικής 25.07.00.01 «Υλικά συντήρησης δικτύου 
ύδρευσης 2020-2021», το οποίο θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 
του οικονομικού έτους 2021, για την υλοποίηση της εν λόγω προμήθειας εντός του έτους 2021. 

• Ποσό 9.945,70 €, σε βάρος του κωδικού λογιστικής 25.08.00.02 «Υλικά συντήρησης δικτύου 
αποχέτευσης 2020-2021» το οποίο θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της 
Δ.Ε.Υ.Α.Θ. του οικονομικού έτους 2021, για την υλοποίηση της εν λόγω προμήθειας εντός του 
έτους 2021. 

• Ποσό 67.645,13 €, σε βάρος του κωδικού λογιστικής 54.00.25.24 «ΦΠΑ αναλώσιμων υλικών 24%», 
το οποίο θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. του οικονομικού έτους 
2021, για την υλοποίηση της εν λόγω προμήθειας εντός του έτους 2021. 

Οι δεσμευθείσες πιστώσεις διατέθηκαν με την με Αρ. 142/2020 Απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΘ (ΑΔΑ: 
9ΒΖ3ΟΡΤΘ-Ω12).  

Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια θα βαρύνει τους κωδικούς προϋπολογισμού : 

• 25.07.00.01 «Υλικά συντήρησης δικτύου ύδρευσης 2020-2021» 

• 25.08.00.02 «Υλικά συντήρησης δικτύου αποχέτευσης 2020-2021» 

• 54.00.25.24 «ΦΠΑ αναλώσιμων υλικών 24%» 
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης, όπως περιγράφεται στην 
με ΝΟ 59/2020 Μελέτη της Τ.Υ. της ΔΕΥΑΘ, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε ΠΕΝΤΕ (5) Τμήματα σύμφωνα με τον 
προϋπολογισμό της μελέτης. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του 
Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της μελέτης. 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

• ΤΜΗΜΑ Ι  : «ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ», εκτιμώμενης αξίας 96.485,00 € πλέον ΦΠΑ 23.156,40€  με cpv: 
38411000-9 (Υδρόμετρα) 

• ΤΜΗΜΑ ΙΙ  : «ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 125.601,00 €  πλέον ΦΠΑ 30.144,24€  με cpv: 
44164200-9 (Σωλήνες) & 44167000-8 (Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων) 

• ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ  : «ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 118.659,00€  πλέον ΦΠΑ 28.478,16€  
με cpv: 44167000-8 (Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων) 

• ΤΜΗΜΑ IV  : «ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 28.735,70€  πλέον ΦΠΑ 6.896,57€ με 
44164200-9 (Σωλήνες) & 44167000-8 (Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων) 

• ΤΜΗΜΑ V  : «ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ», εκτιμώμενης αξίας 47.374,00€  πλέον ΦΠΑ 11.369,76€ με cpv: 
44470000-5 (Διάφορα προϊόντα από χυτοσίδηρο) 

Ένας οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά για ένα ή για περισσότερα ή για όλα τα 
τμήματα. Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε 
ΠΕΝΤΕ (5). Ο Αναθέτων Φορεάς διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει συνδυάζοντας τα τμήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V 
σε έναν προσφέροντα ή σε περισσότερους. Είναι δυνατή η ανάθεση περισσότερων του ενός τμημάτων 
στον ίδιο προσφέροντα συνδυάζοντας πολλά ή όλα τα τμήματα, με οποιονδήποτε δυνατό συνδυασμό των 
πέντε τμημάτων. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 416.854,70 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 416.854,70 €, ΦΠΑ 24% : 100.045,13€ ήτοι σύνολο: 516.899,83€). 

Η χρονική διάρκεια της προτεινόμενης σύμβασης προμήθειας θα είναι 17 μήνες, η οποία ξεκινάει από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασής της για άλλους 17 μήνες 
(παρ1γ/Άρθρο.206), υπό τον όρο ότι με την παράταση αυτή δεν θα προκύψει υπέρβαση του συμβατικού 
ποσού. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην τεχνική 
περιγραφή και στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της ΝΟ 59/2020 μελέτης της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., η 
οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης καθώς και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της 
παρούσας διακήρυξης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
αποκλειστικά βάσει  τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στο άρθρο 311 του Ν. 4412/2016. 

Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στον 
διαγωνισμό, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 337 του Ν. 4412/2016. 
Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016. 
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1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως : 

 του ιδρυτικού νόμου 1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 
Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ  Α’ 191/23-8-1980). 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Tων διατάξεων του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 222 έως 338) του Ν. 
4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147). Επιπλέον των διατάξεων του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016 
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 
2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) για ότι δεν προβλέπεται στο Βιβλίο ΙΙ. 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις. » Άρθρο 
324 Υπαγωγή στον προσυμβατικό έλεγχο 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», (ΦΕΚ Α’ 204/15.09.2011), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, 

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”, (ΦΕΚ Α’ 112/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών  

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-4700-20_fek_127-29-06-2020_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-4700-20_fek_127-29-06-2020_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-4700-20_fek_127-29-06-2020_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-324-%cf%85%cf%80%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ad%ce%bb%ce%b5-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-324-%cf%85%cf%80%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ad%ce%bb%ce%b5-2/
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 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμο, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιο που διέπει την 
ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. Νόμοι, 
ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 330 του Ν. 4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου 
θεσμικού πλαισίου της. 

 του Β.Δ. 17.5/15-06-1959 «Περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και. Κοινοτήτων» 
(ΦΕΚ Α’114/15-06-1959). 

 Συμπληρωματικά του Αστικού Κώδικα. 

 της με αριθ. 158/2016 Απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ Β’ 3698) με θέμα «Έγκριση “Τυποποιημένου 
Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες 
σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών. 

 της ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017) του Υπ. Οικονομικών-Δικαιοσύνης (κράτηση ποσοστού 
ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). 

 της διάταξης της παραγρ. 16 του άρθρου 47 του Ν.4472/2017 με βάση την οποία η δημοσίευση της 
προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά την υποχρέωση δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων 
Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, η οποία παύει να ισχύει λόγω έκδοσης της Υ.Α. 
57654/22-05-2017 (ΦΕΚ Β’ 1781/23-05-2017).  

 των Κατευθυντήριων Οδηγιών της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που 
αφορούν ιδίως στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας κατά την διαδικασία 
σύναψης συμβάσεων. 

- της με αριθ. 142/2020 (ΑΔΑ: 9ΒΖ3ΟΡΤΘ-Ω12, ΑΔΑΜ: 20REQ007001580) απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΘ 
σύμφωνα με την οποία: Εγκρίνει και παραλαμβάνει την με αριθ. 59/2020 θεωρημένη, από τις 
συναρμόδιες Δ/νσεις Τ.Υ. και Δ.Ο.Υ., μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την υλοποίηση της 
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης - όμβριων 2020-2021» με 
εκτιμώμενη αξία σύμβασης 416.854,70 €, πλέον Φ.Π.Α. 100.045,13 € και συνολική προϋπολογιζόμενη 
δαπάνη με Φ.Π.Α. 516.899,83 €. Εγκρίνει τη διενέργεια της σχετικής προμήθειας και την απαιτούμενη 
δαπάνη, δεσμεύει και διαθέτει πίστωση, συνολικού ποσού 516.899,93 €, με την 110/09-07-2020 
πρόταση ανάληψη υποχρέωσης. Εγκρίνει τον τρόπο υλοποίησης με ανάδειξη αναδόχου με ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας σε εφαρμογή του αρθ. 264 «Ανοικτή διαδικασία (άρθρο 45 της 
Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)» του Ν. 4412/2016 καθώς και τα έγγραφα της σύμβασης. Καταρτίζει τους όρους 
της Διακήρυξης της ανοιχτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.ΔΗ.Σ. σύμφωνα με το σχέδιο που τίθεται υπόψη του 
Δ.Σ, εγκρίνει το Προσαρμοσμένο ΤΕΥΔ, τα Υποδείγματα, την Προκήρυξη και την Περίληψη της 
Διακήρυξης, τα οποία μαζί με την Εγκεκριμένη μελέτη και τη Διακήρυξη, αποτελούν στο σύνολό τους τα 
έγγραφα της σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης - 
όμβριων 2020-2021» και εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΘ για την υπογραφή των 
εγκεκριμένων εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση και την δημοσίευση της 
σχετικής Προκήρυξης της Διακήρυξης και της Περίληψης Διακήρυξης. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Έναρξη υποβολής προσφορών: Τρίτη  22/09/2020 και ώρα 07:00 π.μ. 

Καταληκτική Προθεσμία παραλαβής προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: 09/10/2020, τοπική ώρα 
23:59 μ.μ. 
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Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά»: Ημερομηνία: 13/10/2020,  τοπική ώρα 10:30 π.μ. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr και σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στη ΝΟ 59/2020 μελέτη της Τ.Υ. της 
Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και στην παρούσα διακήρυξη ως και τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και 
αναπόσπαστο μέρος. 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Δεν απαιτείται δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παρούσα σύμβαση. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η Προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και φέρουν διαφορετικούς κωδικούς ΑΔΑΜ. Το πλήρες κείμενο 
της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  
http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην 
πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό. Η Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης 
δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 σε : 2 τοπικές εφημερίδες. Η Περίληψη της 
παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 
3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 
και φέρει κωδικό ΑΔΑ και αναρτήθηκε και στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. Η Διακήρυξη και τα 
έγγραφα της σύμβασης θα καταχωρηθούν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δήμου Θηβαίων, στη 
διεύθυνση (URL) : www.thiva.gr 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Το κόστος των εν λόγω δημοσιεύσεων θα πληρωθεί από την Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και στην οποία θα το καταβάλλει ο 
ανάδοχος ή οι ανάδοχοι (αναλογικά για κάθε τμήμα της σύμβασης), σύμφωνα με τους όρους της 
Διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού, σε εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Η δαπάνη των 
δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τους αναδόχους με επιμερισμό της δαπάνης  αναλογικά και 
με βάση την εκτιμώμενη αξία του κάθε τμήματος. Σε περίπτωση μη σύναψης σύμβασης για ένα ή 
περισσότερα τμήματα αναλαμβάνει η ΔΕΥΑ Θήβας τη σχετική δαπάνη δημοσιεύσεων, που αφορά στα 
αντίστοιχα τμήματα που δεν συμβασιοποιήθηκαν, από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., από τον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση 
της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η 
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 
εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός 
των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους., β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή 
καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της 
σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την 
εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.thiva.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης,  είναι τα ακόλουθα: 

1. Η προκήρυξη σύμβασης και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης που έχουν καταχωρηθεί 
στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Η περίληψη της διακήρυξης έχει αναρτηθεί 
στο πρόγραμμα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" και στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΘ. 

2. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]. 
3. Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης που 

έχει καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

5. Η Νο 59/2020 θεωρημένη μελέτη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσης διακήρυξης. 

6. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της. 

Τα έγγραφα με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης, σε περίπτωση 
ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, έχουν την κάτωθι σειρά ισχύος (Άρθρο281/παρ.2/περ.κα): 

• Η Διακήρυξη με τα παραρτήματά της 

• Η Νο 59/2020 θεωρημένη μελέτη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

• Η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου 

• Το Συμφωνητικό 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 
παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του 
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.  

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  
στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, 
πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το 
αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, β) 
Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

http://www.promitheus.gov.gr/
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Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ 
των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η 
ελληνική έκδοση. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα , και η 
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ. , είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 
αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 36 του Κώδικα 
περί Δικηγόρων. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα [π.χ. αγγλική, γερμανική ή γαλλική], χωρίς να συνοδεύονται 
από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με τον Αναθέτοντα Φορέα, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται 
με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
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Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) τον Αναθέτοντα Φορέα προς τον οποίο απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Ειδικά το γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αρκεί να φέρει τα παρακάτω στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) τον αναθέτοντα Φορέα προς την οποία απευθύνεται δ) τον 
αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη 
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τα στοιχεία της σχετικής 
διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και η) τον τίτλο της. 

Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών συμμετοχής & καλής εκτέλεσης επισυνάπτονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. 

Ο Αναθέτων Φορέας επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

Για την συγκεκριμένη σύμβαση :  

• Απαιτείται η εγγύηση συμμετοχής. 

• Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής και συνεπώς δεν απαιτείται η προσκόμιση 
εγγυητικής προκαταβολής.  

• Απαιτείται η εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η επιλεγείσα ένωση 
υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εφόσον η λήψη 
ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι του Αναθέτοντος Φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης 
στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
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2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής : 

• Για το Τμήμα Ι (ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ) : εγγυητική ποσού (2%*96.485,00) = 1.929,70€ 

• Για το Τμήμα ΙΙ (ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) : εγγυητική ποσού (2%*126.601,00) = 2.512,02€ 

• Για το Τμήμα ΙΙΙΙ (ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) : εγγυητική ποσού (2%*118.659,00) = 2.373,18€ 

• Για το Τμήμα ΙV (ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) : εγγυητική ποσού (2%*28.735,70) = 574,71€ 

• Για το Τμήμα V (ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ): εγγυητική ποσού (2%*47.374,00) = 947,48€ 

Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών συμμετοχής επισυνάπτονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ο Αναθέτων 
Φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 302 του ν. 4412/2016 : αα) μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης 
ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης 
κατακύρωσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ββ) μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας 
άσκησης ενδίκων μέσων προσωρινής δικαστικής προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και γγ) μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52), εφόσον απαιτείται. 

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπ΄ όψιν. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 
2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 
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2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά  στους 
διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 
εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο  οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους. 

ή/και 

γ) ο Αναθέτων Φορέας γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

2.2.3.3 Επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος δεν αφορούν την παρούσα σύμβαση. 
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 253 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 262 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
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(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του Αναθέτοντος 
Φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

(θ) εάν ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). Δεν ισχύει για την παρούσα σύμβαση. 

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 
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Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο (Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο), εφόσον, κατά την κείμενη 
νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση προμήθεια. Οι οικονομικοί φορείς που 
συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας, όπερ αποδεικνύεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.9.2.Β2. της παρούσας διακήρυξης. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν/παρέχουν: γενικό κύκλο εργασιών ίσο ή 
μεγαλύτερο του 60% του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ, των τμημάτων της Προμήθειας για τα οποία θα 
δώσουν προσφορά, που επιμερίζεται στην τριετία ως εξής (για τα ακόλουθα έτη) : 

Για το Τμήμα Ι (ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ): 

- έτος (2016) : γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, (19.000,00€) 

- έτος (2017) : γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, (19.000,00€) 

- έτος (2018) : γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, (19.000,00€) 

Για το Τμήμα ΙΙ (ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ): 

- έτος (2016) : γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, (25.000,00€) 

- έτος (2017) : γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, (25.000,00€) 

- έτος (2018) : γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, (25.000,00€) 

Για το Τμήμα ΙΙΙ (ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ): 

- έτος (2016) : γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, (23.500,00€) 

- έτος (2017) : γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, (23.500,00€) 

- έτος (2018) : γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, (23.500,00€) 

Για το Τμήμα ΙV (ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ): 

- έτος (2016) : γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, (5.500,00€) 

- έτος (2017) : γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, (5.500,00€) 

- έτος (2018) : γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, (5.500,00€) 

Για το Τμήμα V (ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ): 

- έτος (2016) : γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, (9.000,00€) 
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- έτος (2017) : γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, (9.000,00€) 

- έτος (2018) : γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, (9.000,00€) 

Αν Οικονομικός Φορέας δώσει προσφορά για περισσότερα τμήματα τα παραπάνω ποσά, της απαίτησης, 
αθροίζονται ανάλογα. Ωστόσο αν ο Οικονομικός Φορέας λειτουργεί (ημερομηνία δημιουργίας ή έναρξη 
δραστηριοτήτων) για λιγότερο της τριετίας χρονικό διάστημα, δεν αποκλείεται από τη διαδικασία του 
διαγωνισμού για το λόγο αυτό, αλλά ελέγχονται οι γενικοί ετήσιοι κύκλοι εργασιών που διαθέτει. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης, της 
διαφάνειας και της αποφυγής των διακρίσεων), οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν τους 
αναγκαίους τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν : 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Ι (ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ) : Τα προς προμήθεια υλικά σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές και τον «Ενδεικτικό Προϋπολογισμό»  της Μελέτης (Παράρτημα Ι) 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΙ (ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) : Τα προς προμήθεια υλικά σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές και τον «Ενδεικτικό Προϋπολογισμό»  της Μελέτης (Παράρτημα Ι) 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ (ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) : Τα προς προμήθεια υλικά σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές και τον «Ενδεικτικό Προϋπολογισμό»  της Μελέτης (Παράρτημα Ι) 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙV (ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) : Τα προς προμήθεια υλικά σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές και τον «Ενδεικτικό Προϋπολογισμό»  της Μελέτης (Παράρτημα Ι) 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ V (ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ) : Τα προς προμήθεια υλικά σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές και τον «Ενδεικτικό Προϋπολογισμό»  της Μελέτης (Παράρτημα Ι) 

Οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν: 

• Την προηγούμενη υλοποίηση συναφούς αντικειμένου συμβάσεων που έχουν εκτελέσει είτε στο 
δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να διαπιστωθεί η εμπειρία τους σχετικά με την 
παρούσα σύμβαση. Θα εκτιμηθεί η ενασχόλησή με συμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν την 
τελευταία τριετία προκειμένου να αποδείξουν ότι ήταν ενεργοί στο αντικείμενο αυτό. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με 
πιστοποιητικά περιβαλλοντικής διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να 
διαθέτουν σε ισχύ: 

• Πιστοποιητικό εφαρμογής συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο 
ΕΝ ISO 9001:2008 ή αντίστοιχο από ευρωπαϊκό αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης. 

• Πιστοποιητικό εφαρμογής συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές 
πρότυπο ΕΝ ISO 14001:2004 ή αντίστοιχο από ευρωπαϊκό αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζονται. Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα 
κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού 
υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων 
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 



 

Σελίδα 19 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 
Παράρτημα II, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τον Αναθέτοντα Φορέα βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α 
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε 
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 
(www.hsppa.gr). 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το 
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση 
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 
2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 
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2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις 
περιπτώσεις του άρθρου 316 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2. 5 και 2.2.6 ). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που ο Αναθέτων Φορέας έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται : 

  - στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν ο Αναθέτων Φορέας που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά. 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 
παράγραφο 2.2.3.1. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του 
προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η 
υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. Σημειώνεται ότι σε 
περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα 
πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.  
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β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, 
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του. 

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν 
υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 
μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά 
εμφανίζονται στο taxisnet). 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του 
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να 
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικα μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε) δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών δεν αφορούν την παρούσα σύμβαση. 

στ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
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B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο (Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο). 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών. 

Σύμφωνα με το Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 στην Ελλάδα τα σχετικά 
επαγγελματικά και εμπορικά μητρώα καθώς και οι δηλώσεις και τα πιστοποιητικά που αντιστοιχούν είναι 
το Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο στην περίπτωση των συμβάσεων υπηρεσιών. Ο 
πάροχος υπηρεσιών μπορεί να κληθεί να προβεί σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά 
με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος σύμφωνα στις περιπτώσεις που προβλέπει η ισχύουσα 
εθνική νομοθεσία. Ως «επαγγελματικά και εμπορικά μητρώα» νοούνται τα περιλαμβανόμενα στο παρόν 
Παράρτημα, και, σε περίπτωση που έχουν επέλθει τροποποιήσεις σε εθνικό επίπεδο, τα μητρώα που τα 
αντικατέστησαν. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν : 

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα για το γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών της επιχείρησης για τις 
τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις 2016, 2017 και 2018, συνοδευόμενες από αντίστοιχους 
ισολογισμούς ή καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσης της επιχείρησης ή οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο 
έγγραφο. Σε περίπτωση ενώσεων/κοινοπραξιών που υποβάλλουν προσφορά, τα ανωτέρω κριτήρια 
χρηματοοικονομικής ικανότητας πρέπει να αποδεικνύονται στο πρόσωπο μίας τουλάχιστον από τις 
επιχειρήσεις ή σωρευτικά σε όλες τις επιχειρήσεις.  

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 
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Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Ι (ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ) : 

• Υπεύθυνη δήλωση με αναλυτική αναφορά στην περιγραφή των προς προμήθεια υλικών (αναφορά 
στα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία πρέπει να είναι σε συμφωνία με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
και τον «Ενδεικτικό Προϋπολογισμό»  της Μελέτης (Παράρτημα Ι). 

• Κατάλογο ολοκληρωμένων συναφών συμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία 
και τον προϋπολογισμό αυτών, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης 
από δημόσιο φορέα ή από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα σε περίπτωση σύμβασης με 
ιδιωτικό φορέα με τα αντίστοιχα επίσημα παραστατικά έγγραφα πώλησης. 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΙ (ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) : 

• Υπεύθυνη δήλωση με αναλυτική αναφορά στην περιγραφή των προς προμήθεια υλικών (αναφορά 
στα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία πρέπει να είναι σε συμφωνία με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
και τον «Ενδεικτικό Προϋπολογισμό»  της Μελέτης (Παράρτημα Ι). 

• Κατάλογο ολοκληρωμένων συναφών συμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία 
και τον προϋπολογισμό αυτών, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης 
από δημόσιο φορέα ή από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα σε περίπτωση σύμβασης με 
ιδιωτικό φορέα με τα αντίστοιχα επίσημα παραστατικά έγγραφα πώλησης. 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ (ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) : 

• Υπεύθυνη δήλωση με αναλυτική αναφορά στην περιγραφή των προς προμήθεια υλικών (αναφορά 
στα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία πρέπει να είναι σε συμφωνία με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
και τον «Ενδεικτικό Προϋπολογισμό»  της Μελέτης (Παράρτημα Ι). 

• Κατάλογο ολοκληρωμένων συναφών συμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία 
και τον προϋπολογισμό αυτών, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης 
από δημόσιο φορέα ή από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα σε περίπτωση σύμβασης με 
ιδιωτικό φορέα με τα αντίστοιχα επίσημα παραστατικά έγγραφα πώλησης. 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ IV (ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) : 

• Υπεύθυνη δήλωση με αναλυτική αναφορά στην περιγραφή των προς προμήθεια υλικών (αναφορά 
στα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία πρέπει να είναι σε συμφωνία με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
και τον «Ενδεικτικό Προϋπολογισμό»  της της Μελέτης (Παράρτημα Ι). 

• Κατάλογο ολοκληρωμένων συναφών συμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία 
και τον προϋπολογισμό αυτών, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης 
από δημόσιο φορέα ή από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα σε περίπτωση σύμβασης με 
ιδιωτικό φορέα με τα αντίστοιχα επίσημα παραστατικά έγγραφα πώλησης. 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ V (ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ) : 

• Υπεύθυνη δήλωση με αναλυτική αναφορά στην περιγραφή των προς προμήθεια υλικών (αναφορά 
στα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία πρέπει να είναι σε συμφωνία με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
και τον «Ενδεικτικό Προϋπολογισμό»  της Μελέτης (Παράρτημα Ι). 

• Κατάλογο ολοκληρωμένων συναφών συμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία 
και τον προϋπολογισμό αυτών, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης 
από δημόσιο φορέα ή από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα σε περίπτωση σύμβασης με 
ιδιωτικό φορέα με τα αντίστοιχα επίσημα παραστατικά έγγραφα πώλησης. 

Β.5 Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν : 

• Πιστοποιητικό εφαρμογής συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο 
ΕΝ ISO 9001:2008 ή αντίστοιχο από ευρωπαϊκό αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης. 
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• Πιστοποιητικό εφαρμογής συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές 
πρότυπο ΕΝ ISO 14001:2004 ή αντίστοιχο από ευρωπαϊκό αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης. 

 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, 
το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  Στις 
λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης 
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση 
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση 
του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα 
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 
υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές - Αναθέτοντες 
Φορείς πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από 
τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Οι συνεταιρισμοί υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά καθώς και βεβαίωση 
αρμόδιας αρχής ότι συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 254 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) όπως ορίζεται στο άρθρο 311 του Ν. 4412/2016. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι - Τεχνική Μελέτη 
της Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση 
της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσής της. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον 
ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ: 21-09-2020 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 22-09-2020 ,ημέρα Τρίτη, ώρα 07:00 π.μ. 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 09-10-2020 ,ημέρα  Παρασκευή, ώρα 23:59 
μ.μ. 
 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του 
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
 
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την  προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, 
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα 
προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη 
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δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης 
ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του 
προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών.  
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 259 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. Μετά την 
παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 
Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, ο Αναθέτων Φορέας θα ρυθμίσει 
τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή του. 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: (α) έναν (υπο)φάκελο με 
την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά 
περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας και την παρούσα. (β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά. Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 257 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, 
λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις 
σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 
πληροφορίας. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf]. 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω: Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα 
στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου 
της υπογραφής , με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 
2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς. Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική 
απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται 
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η 
οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. Εντός τριών 
(3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών 
προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στον Αναθέτοντα Φορέα, σε έντυπη μορφή και 
σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 
''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 
4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα 
πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από 
δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε 
έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά 
φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε 
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αντίγραφα των πρωτοτύπων. Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν εντός της 
προαναφερόμενης προθεσμίας, η ηλεκτρονική προσφορά του οικονομικού φορέα δεν αποσφραγίζεται και 
αποκλείεται από την διαδικασία του διαγωνισμού. Ο  Αναθέτων Φορέας μπορεί να ζητεί  από 
προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να 
υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που 
έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν επί ποινή αποκλεισμού : 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 
του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 
συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου 
doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ), 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 302 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 
της παρούσας διακήρυξης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από τον Αναθέτοντα Φορέα με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” της Μελέτης, 
Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 
αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα 
αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

Πιο συγκεκριμένα για τη παρούσα σύμβαση πρέπει να προσκομιστούν στην Τεχνική τους Προσφορά επί 
ποινή αποκλεισμού : 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Ι (ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ) : 

Τα αναφερόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές : Τ.Π.1, Τ.Π.2, Τ.Π.3, Τ.Π.4, Τ.Π.5, Τ.Π.6, Τ.Π.7, Τ.Π.8, Τ.Π.9. & 
Τ.Π.10. 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΙ (ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) : 

Τα αναφερόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές : Τ.Π.1, Τ.Π.11, Τ.Π.12, Τ.Π.13, Τ.Π.14, Τ.Π.15, Τ.Π.16, Τ.Π.17, 
Τ.Π.18., Τ.Π.19 & Τ.Π.20. 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ (ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) : 

Τα αναφερόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές : Τ.Π.1, Τ.Π.21, Τ.Π.22, Τ.Π.23, Τ.Π.24, Τ.Π.25, Τ.Π.26, Τ.Π.27, 
Τ.Π.28. & Τ.Π.29. 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ IV (ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) : 

Τα αναφερόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές : Τ.Π.1, Τ.Π.30, Τ.Π.31, Τ.Π.32 & Τ.Π.33. 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ V (ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ) : 

Τα αναφερόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές : Τ.Π.1, Τ.Π.34, Τ.Π.35, Τ.Π.36, Τ.Π.37, Τ.Π.38 & Τ.Π.39. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 
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2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Θα περιέχει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς (περιλαμβάνεται στην Νο 59/2020 μελέτη της Τ.Υ. της 
Δ.Ε.Υ.Α.Θ.). Η τιμή της προσφοράς των προς προμήθεια υλικών δίνεται σε ευρώ για κάθε τμήμα. Ένας 
οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά για ένα ή για περισσότερα ή για όλα τα τμήματα όχι 
όμως για ένα ή για μερικά από τα είδη του κάθε τμήματος. Πιο συγκεκριμένα ο Οικονομικός Φορέας 
πρέπει να συμπληρώσει στο έντυπο οικονομικής προσφοράς όλες τις τιμές για κάθε είδος στο που 
προσφέρει. Σε περίπτωση που δεν συμπληρώσει τιμή έστω και για ένα είδος ενός τμήματος, αποκλείεται 
από την διαγωνιστική διαδικασία για ολόκληρο το τμήμα. Προσωρινός Ανάδοχος για ένα τμήμα 
κηρύσσεται αυτός που έχει δώσει την καλύτερη οικονομική προσφορά για ολόκληρο το τμήμα (η τιμή της 
προσφοράς των προς προμήθεια υλικών δίνεται σε ευρώ για κάθε τμήμα).  

Ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική 
προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη με τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία μόνο σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα ΙΙΙ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της παρούσας 
διακήρυξης) σε μορφή pdf.  

Σημείωση: Μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος δεν είναι εφικτή η συμπλήρωση της οικονομικής 
προσφοράς. Αν συμπληρωθεί μέσω αυτού θα απορριφθεί. 

Η Οικονομική προσφορά υπογράφεται κατά περίπτωση από τον νόμιμο/ -ους εκπρόσωπο/ -ους του 
νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης είτε από όλους τους φορείς που την αποτελούν είτε από τον 
κοινό εκπρόσωπό τους. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 
του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης..  

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες :  

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,  

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 310 του ν. 
4412/2016 

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από τον 
Αναθέτοντα Φορέα στο κεφάλαιο "Ενδεικτικός Προϋπολογισμός" του Παραρτήματος Ι - ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα 
(12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.  

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από τον Αναθέτοντα 
Φορέα, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 302 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.  

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν ο Αναθέτων Φορέας κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
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ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.  

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, ο 
Αναθέτων Φορέας δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

Ο Αναθέτων Φορέας με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και 
με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι 
υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων 
δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής 
προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος 
προσφορών), 3.1.(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, 
εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, 
δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες 
εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από τον Αναθέτοντα 
Φορέα σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 310 του ν. 4412/2016, δ) δεν 
επιτρέπεται εναλλακτική προσφορά, ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει 
δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 
περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων 
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν 
είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο του Αναθέτοντα 
Φορέα (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

•      Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 
Προσφορά» την Τρίτη 13-10-2020 και ώρα 10:30 π.μ. 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία 
και ώρα που θα ορίσει ο Αναθέτων Φορέας. 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 
της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 310 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών ο Αναθέτων Φορέας προβαίνει 
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων 
κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (η Επιτροπή Διενέργειας / Επιτροπή  αξιολόγησης όλων των 
διαγωνιστικών διαδικασιών σύναψης συμβάσεων καθώς και της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης 
συμβάσεων του άρθρου 328 του Ν 4412/2016, της περίπτωσης α’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του 
Ν. 4412/2016, για προμήθειες και γενικές υπηρεσίες, η οποία συγκροτήθηκε με την με αρ. 7/16-01-2020 
απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΘ) καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη 
του οργάνου. Ο Αναθέτων Φορέας επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί η πλαστότητα 
εγγυητικής επιστολής, ο οικονομικός φορέας αποκλείεται από το διαγωνισμό και υποβάλλεται μηνυτήρια 
αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση 
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών 
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή 
όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», μόνο στον Αναθέτοντα Φορέα, προκειμένου ο τελευταίος να ορίσει την ημερομηνία και 
ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών 
οικονομικών προσφορών. 
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δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 
προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω γνωμοδοτικό όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» (μέσω του πιστοποιημένου χρήστη του Αναθέτοντος Φορέα στο 
σύστημα ΕΣΗΔΗΣ), στον Αναθέτοντα Φορέα προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, ο Αναθέτων 
Φορέας απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 313 και 89 ν. 
4412/2016. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών ο Αναθέτων Φορέας επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

Στη συνέχεια εκδίδεται από τον Αναθέτοντα Φορέα μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 
της παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Αναθέτων Φορέας αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 
94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε 
απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους 
και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, 
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, 
ο Αναθέτων Φορέας παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί 
για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 
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Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που ο Αναθέτων Φορέας ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το 
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ του Αναθέτοντος Φορέα η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης του Αναθέτοντα Φορέα για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., 

ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς 
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ του Αναθέτοντα Φορέα η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο του Αναθέτοντα Φορέα για 
τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για 
την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

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

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Ο Αναθέτων Φορέας κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί 
οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον ο Αναθέτων Φορέας δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα 
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν 
σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της 
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο 
εδάφιο της  παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016, 
 
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται, 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
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και 
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, 
στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του 
οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη 
δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει 
τη σύμβαση. 
 
Ο Αναθέτων Φορέας προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του Αναθέτοντα Φορέα η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του Αναθέτοντα Φορέα 
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης του 
Αναθέτοντα Φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του Αναθέτοντα Φορέα η προθεσμία για την άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής είναι:  

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  

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

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.  

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.  

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.  

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, Ο 
Αναθέτων Φορέας ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της 
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Ο Αναθέτων Φορέας μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιεί την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του 
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών του Αναθέτοντα Φορέα και, σε περίπτωση παρέμβασης, 
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης της προσφυγής 
Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να 
ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας. 
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και 
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα 
μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. 
Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας του Αναθέτοντα Φορέα κατατίθενται 
μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών - Αναθετόντων Φορέων. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 
ενδίκων βοηθημάτων έχει και ο Αναθέτων Φορέας, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται 
ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 
πράξεις ή παραλείψεις του Αναθέτοντος Φορέα, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως 
έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 
 
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 
 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της 
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της 
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Ο Αναθέτων Φορέας ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 317 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
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οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης :  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
302 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα IV της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 302 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του Αναθέτοντος Φορέα έναντι του αναδόχου. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από έναν ή περισσότερους εκδότες της 
παραγράφου 2.1.5., ανεξαρτήτως του ύψους των και ο χρόνος ισχύος των εγγυήσεων πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο της προμήθειας πλέον δώδεκα (12) μήνες.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της (ή στην περίπτωση που τα υλικά είναι διαιρετά 
και η παράδοση γίνεται τμηματικά : αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του 
μέρους του τμήματος των υλικών  που παραλήφθηκε οριστικά) μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Τυχόν λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου Οικονομικού Φορέα (υπόλοιποι ειδικοί όροι εκτέλεσης της 
σύμβασης κατ' εφαρμογή του άρθρου 130 του ν. 4412/2016) αναφέρονται στην Αρ. 59/2020 Μελέτη 
(Παράρτημα Ι). 

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 
2 του άρθρου 253 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στον Αναθέτοντα 
Φορέα το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στον Αναθέτοντα Φορέα κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στον Αναθέτοντα Φορέα, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στον Αναθέτοντα Φορέα κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Ο Αναθέτων Φορέας επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 
του άρθρου 253 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 336 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 337 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 337 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Η συμβατική αξία της προμήθειας θα πληρώνεται στον ανάδοχο μετά την παραλαβή της τμηματικής 
παραχθείσας ποσότητας των υλικών και σύμφωνα με τους όρους της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων 
της Μελέτης (Παράρτημα Ι). 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από τον 
Αναθέτοντα Φορέα στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου & με κάθε 
πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 
(εφόσον απαιτείται). 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Αναθέτοντος Φορέα, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την Αρ. 59/2020 Μελέτη (Παράρτημα Ι). 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος (Άρθρο 203/ν.4412/2016) όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art74
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5.2.2.  (Άρθρο 207/ν.4412/2016) Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 
206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση - παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε 
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 
μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί 
της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 
οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 
απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής 
προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν 
απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί 
εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 
(Άρθρο 205/ν.4412/2016). 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, 
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σύμφωνα με την Αρ. 59/2020 Μελέτη 
(Παράρτημα Ι). 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην 
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν 
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 
4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 
προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα VI της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την 
διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί 
μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών θα γίνεται σύμφωνα με την Αρ. 
59/2020 Μελέτη (Παράρτημα Ι). 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό - 
οριστικό - παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις - απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες - δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 
ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 
εξέταση κατ ΄ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 
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Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
μέσα στους καθοριζόμενους χρόνους σύμφωνα με την Αρ. 59/2020 Μελέτη (Παράρτημα Ι). 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου 
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων. 

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού 
ελέγχου στο εξωτερικό 

Δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση. 

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου του Αναθέτοντος Φορέα ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της 
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.  

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 
και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 
3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Η σχετική κατάθεση δειγμάτων για την παραλαβή θα γίνεται σύμφωνα με την Αρ. 59/2020 Μελέτη 
(Παράρτημα Ι) και σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  

Όπου προβλέπεται σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Αρ. 59/2020 Μελέτης  (Παράρτημα Ι).  

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει 
στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 
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Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την 
αναθέτουσα αρχή προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα 
προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω 
επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται 
για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, 
ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση 
της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο 
εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής  

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμής στην παρούσα σύμβαση. Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία 
αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν σταθερές. 

6.8  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου-  

6.8.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, ο Αναθέτων Φορέας δύναται να 
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  
6.8.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 
ο Αναθέτων Φορέας δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  
6.8.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, ο Αναθέτων Φορέας δύναται να 
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της 
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του 
εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει 
ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). 
 

Θήβα, 03-07-2020 

Οι  Συντάξαντες 

Μπότης Δημήτριος 

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

 Ίσσαρη  Σωτηρία 

Λογίστρια Τ.Ε. 

Θήβα, 06-07-2020 

Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε 

Οι  Θεωρήσαντες 

Ράπτης  Σωτήριος 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

Κοτσώνας Γεώργιος  

Οικονομολόγος Π.Ε.  

Θήβα, 09-07-2020 

Εγκρίθηκε με την Αρ 142/2020  

Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας 

Ο Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας 

Βόλης Κωνσταντίνος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ –  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV –  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V –  ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI –  ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θήβα 09/07/2020 

Εγκρίθηκε με την Αρ. 142/2020  

Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας 

 

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας 

Κωνσταντίνος Βόλης  



 

Σελίδα 45 

Δ. Ε. Υ. Α. Θ. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΘΗΒΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 
 
 
 
 
 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ  

 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΟΜΒΡΙΩΝ 
2020 – 2021» 

 
 
 
 
 
 

 
 

Αριθμός  Μελέτης   

 

59 
 

 
 

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 
 

Τ.Υ. 
 

 Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 
Ιούλιος 2020 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

5. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΔΕΥΑΘ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   
ΘΗΒΑΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
 
ΚΩΔ. ΠΡΟΥΠ. 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Προμήθεια υλικών ύδρευσης και 
αποχέτευσης - όμβριων 2020 – 2021 
 
 
Ιδία Έσοδα 
 
25.07.00.01, 25.08.00.02 & 54.00.25.24 
 
416.854,70 € πλέον ΦΠΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
 

1. Εισαγωγή 
 
1.1. Η ΔΕΥΑΘ, ως επιχείρηση του Ν.1069/80 σύμφωνα με το άρθρο 1 είναι υπεύθυνη εντός της 

περιοχής αρμοδιότητάς της για: α) την παραγωγή και διανομή στους καταναλωτές του προϊόντος 
που καλείται «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης», όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία, β) 
τη συλλογή των λυμάτων από τους εγκεκριμένους καταναλωτές του οικείου ή των οικείων Δήμων 
και την παραγωγή του προϊόντος που καλείται «επεξεργασμένα αστικά λύματα, κατάλληλα για 
ασφαλή διάθεση στο περιβάλλον», όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία, γ) τη μελέτη, 
κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των έργων υδροληψίας, έργων 
επεξεργασίας νερού, δικτύων μεταφοράς νερού, δικτύων διανομής ύδρευσης, δικτύων 
αποχέτευσης ακάθαρτων και όμβριων υδάτων, μονάδων επεξεργασίας αστικών υγρών 
αποβλήτων, διατάξεων διάθεσης του προϊόντος της περίπτωσης β’, καθώς και μονάδων 
επεξεργασίας και διάθεσης του υπολείμματος των ανωτέρω διαδικασιών επεξεργασίας της 
περιοχής αρμοδιότητάς τους. 

1.2. Συνεπώς ασκεί τις δραστηριότητες του αρ. 230 «Ύδωρ (άρθρο 10 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)» του 
Ν.4412/2016 οι οποίες είναι: Α) Η λειτουργία σταθερών δικτύων που έχουν ως στόχο να παρέχουν 
στο κοινό υπηρεσίες στον τομέα της παραγωγής, της μεταφοράς και της διανομής πόσιμου ύδατος. 
Β) Η τροφοδότηση των εν λόγω δικτύων με πόσιμο ύδωρ. Γ) Η αποχέτευση και επεξεργασίας 
λυμάτων. 

1.3. Με βάσει τα παραπάνω είναι αναθέτων φορέας σύμφωνα με το αρ. 224 του Ν.4412/2016 και έχει 
υποχρέωση στη λήψη κάθε μέτρου για την άσκηση των παραπάνω δραστηριοτήτων εντός της 
περιοχής αρμοδιότητάς της, συνάπτοντας συμβάσεις σύμφωνα με το αρ. 222, εφαρμόζοντας τις 
διατάξεις του βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016 (άρθρα 222-338)». 
 

2. Σκοπιμότητα  
 
2.1. Η υλοποίηση της εν λόγω προμήθειας κρίνεται απαραίτητη καθώς η ΔΕΥΑΘ χρειάζεται υλικά 

ύδρευσης και αποχέτευσης προκειμένου να υλοποιηθεί το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται 
κατά περίπτωση στην περιοχή αρμοδιότητάς της, συνεπώς απαιτείται ο τρόπος υλοποίησης της να 
είναι με ανάδοχο. 
 

3. Περιγραφή φυσικού αντικειμένου – CPV 
 
3.1. Το φυσικό αντικείμενο της μελέτης αφορά: Την προμήθεια υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης και 

υποδιαιρείται στα παρακάτω πέντε (5) τμήματα, διότι από τη φύση του αντικειμένου της ενδείκνυται 
κάτι τέτοιο: 
3.1.1. Τμήμα Ι (ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ): Ο σχετικός κωδικός CPV για την περιγραφή του αντικειμένου της 

σύμβασης προμήθειας των υλικών του τμήματος, βάσει του κοινού λεξιλογίου για τις 
δημόσιες συμβάσεις (Καν. (ΕΚ) αριθ. 213/2008), είναι: 38411000-9 (Υδρόμετρα). 

3.1.2. Τμήμα ΙΙ (ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ): Οι σχετικοί κωδικοί CPV για την περιγραφή του αντικειμένου 
της σύμβασης προμήθειας των υλικών του τμήματος, βάσει του κοινού λεξιλογίου για τις 
δημόσιες συμβάσεις (Καν. (ΕΚ) αριθ. 213/2008), είναι: 44164200-9 (Σωλήνες) & 44167000-8 
(Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων). 

3.1.3. Τμήμα ΙΙΙ (ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ): Ο σχετικός κωδικός CPV για την περιγραφή του 
αντικειμένου της σύμβασης προμήθειας των υλικών του τμήματος, βάσει του κοινού 
λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (Καν. (ΕΚ) αριθ. 213/2008), είναι: 44167000-8 
(Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων). 

3.1.4. Τμήμα IV (ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ): Οι σχετικοί κωδικοί CPV για την περιγραφή του 
αντικειμένου της σύμβασης προμήθειας των υλικών του τμήματος, βάσει του κοινού 
λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (Καν. (ΕΚ) αριθ. 213/2008), είναι: 44164200-9 
(Σωλήνες) & 44167000-8 (Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων). 

3.1.5. Τμήμα V (ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ): Ο σχετικός κωδικός CPV για την περιγραφή του αντικειμένου της 
σύμβασης προμήθειας των υλικών του τμήματος, βάσει του κοινού λεξιλογίου για τις 
δημόσιες συμβάσεις (Καν. (ΕΚ) αριθ. 213/2008), είναι: 44470000-5 (Διάφορα προϊόντα από 
χυτοσίδηρο). 
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4. Διάρκεια σύμβασης 
 
4.1. Η χρονική διάρκεια της προτεινόμενης σύμβασης προμήθειας θα είναι δώδεκα (12) μήνες με 

δυνατότητα παράτασής της έως και δώδεκα (12) μήνες υπό τον όρο ότι με την παράταση αυτή 
δεν θα προκύψει υπέρβαση του συμβατικού ποσού.  
 

5. Προϋπολογισμός 
 
5.1. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υλικών ύδρευσης και 

αποχέτευσης - όμβριων 2020-2021» είναι είναι 416.854,70 €, πλέον Φ.Π.Α. 100.045,13 € και η 
συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη με Φ.Π.Α. είναι 516.899,83 €, αναλύεται δε ανά τμήμα ως 
εξής: 
5.1.1. Προμήθεια τριών χιλιάδων διακοσίων έντεκα (3.211) συνολικά υδρομετρητών. αξίας 

96.485,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% (Τμήμα Ι). 
5.1.2. Προμήθεια τριών χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι τριών (3.923) συνολικά τεμαχίων υλικών 

ύδρευσης (εξαρτήματα ύδρευσης P.E, εξαρτήματα ύδρευσης P.V.C, δίκτυ σήμανσης 
αγωγών ύδρευσης, τσιμεντένια φρεάτια ύδρευσης) συνολικής αξίας 70.580,30 € πλέον 
Φ.Π.Α. 24% (Τμήμα ΙI). 

5.1.3. Προμήθεια δεκαεφτά χιλιάδων τριακοσίων τριάντα (17.330) συνολικά μέτρων σωλήνων 
ύδρευσης (σωλήνες ύδρευσης από P.V.C, σωλήνες ύδρευσης από P.E). συνολικής αξίας 
55.020,70 € πλέον Φ.Π.Α. 24% (Τμήμα ΙI). 

5.1.4. Προμήθεια δεκαοκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα εννέα (18.499) συνολικά τεμαχίων 
εξαρτημάτων ύδρευσης (βάνα σύρτου ελαστικής έμφραξης, πυροσβεστικά-εξαεριστικά, 
εξαρτήματα ύδρευσης ορειχάλκινα, τηλεσκοπικός κρουνός ασφαλείς κ.λπ.). συνολικής αξίας 
118.659,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% (Τμήμα ΙΙI). 

5.1.5. Προμήθεια πεντακοσίων σαράντα οκτώ (548) συνολικά τεμαχίων υλικών αποχέτευσης 
(τσιμεντένια φρεάτια αποχέτευσης, εξαρτήματα αποχέτευσης PVC, καπάκια φρεατίων 
αποχέτευσης κ.λπ.). συνολικής αξίας 21.627,70 € πλέον Φ.Π.Α. 24% (Τμήμα ΙV). 

5.1.6. Προμήθεια εφτακοσίων πενήντα (750) συνολικά μέτρων σωλήνων αποχέτευσης (σωλήνες 
αποχέτευσης PVC) . συνολικής αξίας 7.108,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% (Τμήμα ΙV). 

5.1.7. Προμήθεια πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα έξι (5.596) συνολικά τεμαχίων 
χυτοσιδηρών εξαρτημάτων (εξαρτήματα χυτοσιδηρά ύδρευσης P.V.C-P.E., εξαρτήματα 
αποχέτευσης χυτοσιδηρά εξαρτήματα όμβριων χυτοσιδηρά κ.λπ.). συνολικής αξίας 
47.374,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% (Τμήμα V). 
 

6. Χαρακτηρισμός Σύμβασης 
 

Το Φυσικό αντικείμενο της μελέτης:  
6.1. Θα καλύψει άσκηση δραστηριότητας του αρθ. 230 «Ύδωρ» συνεπώς η σύμβαση εμπίπτει στο 

βιβλίο ΙΙ του Ν. 4412/2016.  
6.2. Αφορά προμήθεια αγαθών και η απαιτούμενη σύμβαση για την υλοποίησή του χαρακτηρίζεται ως 

«σύμβαση προμήθειας» σε εφαρμογή του αρθ. 2, παρ. 1, περιπτ. 8, του Ν. 4412/2016. 
 

7. Χρηματοδότηση 
 
7.1. Η χρηματοδότηση της απαιτούμενης δαπάνης θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ως 

εξής: 
7.1.1. Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 135.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 32.400,00 € που θα καλυφθεί από 

τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 για την υλοποίηση της εν λόγω προμήθειας 
για το έτος 2020 και αναλύεται ως εξής: 
7.1.1.1. Για την προμήθεια των υλικών ύδρευσης συνολικής αξίας 100.000,00 € πλέον 

Φ.Π.Α. 24%. 
7.1.1.2. Για την προμήθεια των υλικών αποχέτευσης συνολικής αξίας 35.000,00 € πλέον 

Φ.Π.Α. 24%. 
7.1.2. Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 281.854,70 € πλέον Φ.Π.Α. 67.645,13 € που θα καλυφθεί από 

τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021, για την υλοποίηση της εν λόγω 
προμήθειας για το έτος 2021 και αναλύεται ως εξής: 
7.1.2.1. Για την προμήθεια των υλικών ύδρευσης συνολικής αξίας 271.909,00 € πλέον 

Φ.Π.Α. 24%. 
7.1.2.2. Για την προμήθεια των υλικών αποχέτευσης συνολικής αξίας 9.945,70 € πλέον 

Φ.Π.Α. 24%. 
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7.2.  Λόγω του γεγονότος ότι οι τιμές παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις, ο προϋπολογισμός που 
αναλύεται στην αντίστοιχη ενότητα είναι ενδεικτικός. 

 
8. Κριτήριο ανάθεσης - ανάδειξη αναδόχου 

 
8.1. Η ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εν λόγω προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία του 

συνοπτικού διαγωνισμού και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

8.2. Ένας οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά για ένα ή για περισσότερα ή για όλα τα 
τμήματα. Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε 
ΠΕΝΤΕ (5). Ο Αναθέτων Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει συνδυάζοντας τα τμήματα 1,2,3,4 
και 5 σε έναν προσφέροντα ή σε περισσότερους. Είναι δυνατή η ανάθεση περισσότερων του ενός 
τμημάτων στον ίδιο προσφέροντα συνδυάζοντας πολλά ή όλα τα τμήματα, με οποιονδήποτε δυνατό 
συνδυασμό των πέντε (5) τμημάτων. 

 
 
                  Θήβα, Ιούλιος 2020 
                             Ο Συντάξας 
 

Θήβα, Ιούλιος 2020 
Θεωρήθηκε 

 
 

Μπότης Δημήτριος 
      Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

 
 
 

   Ράπτης  Σωτήριος 
     Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 
Θήβα  09/07/2020 

Εγκρίθηκε με την Αρ. 142/2020  
Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας 

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας 

Κωνσταντίνος Βόλης  
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ΔΕΥΑΘ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   
ΘΗΒΑΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
 
ΚΩΔ. ΠΡΟΥΠ. 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Προμήθεια υλικών ύδρευσης και 
αποχέτευσης - όμβριων 2020 – 2021 
 
 
Ιδία Έσοδα 
 
25.07.00.01, 25.08.00.02 & 54.00.25.24 
 
416.854,70 € πλέον ΦΠΑ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Σελίδα 52 

Στο παρόν τεύχος καθορίζονται οι κατ΄ελάχιστο απαιτήσεις που θα πρέπει να διαθέτουν οι οικονομικοί 
φορείς για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης-ομβρίων 
2020-2021» καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές που θα πρέπει να διαθέτουν τα υπό προμήθεια υλικά. 

 

1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

Α. Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα: 
 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας 
και της αποφυγής των διακρίσεων), οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν τους αναγκαίους τεχνικούς 
πόρους και την εμπειρία για την εκτέλεση της σύμβασης. 
 
Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν: 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Ι (ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ): 

1. Υπεύθυνη δήλωση με αναλυτική αναφορά στην περιγραφή των προς προμήθεια υλικών (αναφορά 
στα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία πρέπει να είναι σε συμφωνία με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και 
τον «Ενδεικτικό Προϋπολογισμό»  της Μελέτης (Παράρτημα Ι). 

2. Κατάλογο ολοκληρωμένων συναφών συμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία και 
τον προϋπολογισμό αυτών, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από 
δημόσιο φορέα ή από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα σε περίπτωση σύμβασης με 
ιδιωτικό φορέα με τα αντίστοιχα επίσημα παραστατικά έγγραφα πώλησης. 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΙ (ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ): 
1. Υπεύθυνη δήλωση με αναλυτική αναφορά στην περιγραφή των προς προμήθεια υλικών (αναφορά 

στα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία πρέπει να είναι σε συμφωνία με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και 
τον «Ενδεικτικό Προϋπολογισμό»  της Μελέτης (Παράρτημα Ι). 

2. Κατάλογο ολοκληρωμένων συναφών συμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία και 
τον προϋπολογισμό αυτών, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από 
δημόσιο φορέα ή από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα σε περίπτωση σύμβασης με 
ιδιωτικό φορέα με τα αντίστοιχα επίσημα παραστατικά έγγραφα πώλησης. 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ (ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ): 
1. Υπεύθυνη δήλωση με αναλυτική αναφορά στην περιγραφή των προς προμήθεια υλικών (αναφορά 

στα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία πρέπει να είναι σε συμφωνία με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και 
τον «Ενδεικτικό Προϋπολογισμό»  της Μελέτης (Παράρτημα Ι). 

2. Κατάλογο ολοκληρωμένων συναφών συμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία και 
τον προϋπολογισμό αυτών, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από 
δημόσιο φορέα ή από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα σε περίπτωση σύμβασης με 
ιδιωτικό φορέα με τα αντίστοιχα επίσημα παραστατικά έγγραφα πώλησης. 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ IV (ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ): 

1. Υπεύθυνη δήλωση με αναλυτική αναφορά στην περιγραφή των προς προμήθεια υλικών (αναφορά 
στα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία πρέπει να είναι σε συμφωνία με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και 
τον «Ενδεικτικό Προϋπολογισμό»  της της Μελέτης (Παράρτημα Ι). 

2. Κατάλογο ολοκληρωμένων συναφών συμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία και 
τον προϋπολογισμό αυτών, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από 
δημόσιο φορέα ή από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα σε περίπτωση σύμβασης με 
ιδιωτικό φορέα με τα αντίστοιχα επίσημα παραστατικά έγγραφα πώλησης. 

3.  
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ V (ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ): 

1. Υπεύθυνη δήλωση με αναλυτική αναφορά στην περιγραφή των προς προμήθεια υλικών (αναφορά 
στα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία πρέπει να είναι σε συμφωνία με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και 
τον «Ενδεικτικό Προϋπολογισμό»  της Μελέτης (Παράρτημα Ι). 

2. Κατάλογο ολοκληρωμένων συναφών συμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία και 
τον προϋπολογισμό αυτών, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από 
δημόσιο φορέα ή από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα σε περίπτωση σύμβασης με 
ιδιωτικό φορέα με τα αντίστοιχα επίσημα παραστατικά έγγραφα πώλησης. 
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Β. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: 
 
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν/παρέχουν: γενικό κύκλο εργασιών ίσο ή μεγαλύτερο 
του 60% του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ, των τμημάτων της Προμήθειας για τα οποία θα δώσουν 
προσφορά, που επιμερίζεται στην τριετία ως εξής (για τα ακόλουθα έτη) : 
 
Για το Τμήμα Ι (ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ): 
- έτος (2016) : γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, (19.000,00€) 
- έτος (2017) : γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, (19.000,00€) 
- έτος (2018) : γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, (19.000,00€) 
Για το Τμήμα ΙΙ (ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ): 
- έτος (2016) : γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, (25.000,00€) 
- έτος (2017) : γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, (25.000,00€) 
- έτος (2018) : γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, (25.000,00€) 
Για το Τμήμα ΙΙΙ (ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ): 
- έτος (2016) : γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, (23.500,00€) 
- έτος (2017) : γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, (23.500,00€) 
- έτος (2018) : γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, (23.500,00€) 
Για το Τμήμα ΙV (ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ): 
- έτος (2016) : γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, (5.500,00€) 
- έτος (2017) : γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, (5.500,00€) 
- έτος (2018) : γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, (5.500,00€) 
Για το Τμήμα V (ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ): 
- έτος (2016) : γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, (9.000,00€) 
- έτος (2017) : γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, (9.000,00€) 
- έτος (2018) : γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, (9.000,00€) 
 
Αν Οικονομικός Φορέας δώσει προσφορά για περισσότερα τμήματα τα παραπάνω ποσά, της απαίτησης, 
αθροίζονται ανάλογα. Ωστόσο αν ο Οικονομικός Φορέας λειτουργεί (ημερομηνία δημιουργίας ή έναρξη 
δραστηριοτήτων) για λιγότερο της τριετίας χρονικό διάστημα, δεν αποκλείεται από τη διαδικασία του 
διαγωνισμού για το λόγο αυτό, αλλά ελέγχονται οι γενικοί ετήσιοι κύκλοι εργασιών που διαθέτει. 
 
Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν: 
 
Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα για το γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών της επιχείρησης για τις τρεις 
τελευταίες οικονομικές χρήσεις 2016, 2017 και 2018, συνοδευόμενες από αντίστοιχους ισολογισμούς ή 
καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσης της επιχείρησης ή οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. Σε 
περίπτωση ενώσεων/κοινοπραξιών που υποβάλλουν προσφορά, τα ανωτέρω κριτήρια χρηματοοικονομικής 
ικανότητας πρέπει να αποδεικνύονται στο πρόσωπο μίας τουλάχιστον από τις επιχειρήσεις ή σωρευτικά σε 
όλες τις επιχειρήσεις. 
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, 
μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο 
έγγραφο. 

 

Γ. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με 
πιστοποιητικά περιβαλλοντικής διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να 
διαθέτουν σε ισχύ: 

• Πιστοποιητικό εφαρμογής συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ 
ISO 9001:2008 ή αντίστοιχο από ευρωπαϊκό αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης. 

• Πιστοποιητικό εφαρμογής συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές 
πρότυπο ΕΝ ISO 14001:2004 ή αντίστοιχο από ευρωπαϊκό αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης. 
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2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
Τ.Π. 1 Γενικοί  όροι Τεχνικών Προδιαγραφών 

Τ.Π. 2 Ταχυμετρικοί υδρομετρητές ½’’ (dn 15), 16 atm 
 
 

Τ.Π. 3 Ογκομετρικοί υδρομετρητές ½’’ (DN 15), 16 atm 
 

 
 

Τ.Π. 4 Ταχυμετρικοί υδρομετρητές  1"  ins, 16atm l= 260mm 
Ταχυμετρικοί υδρομετρητές  2"  ins,  16atm    l= 300mm 
 
 

Τ.Π. 5 Υδρομετρητές  τύπου woltman, ονομαστικής διαμέτρου  DN80mm , DN100mm, 
DN125mm 
 
 

Τ.Π. 6 Μεταλλικές ασφάλειες υδρομετρητών 

 
 Τ.Π. 7 Προμήθεια και εγκατάσταση υδρομετρητών χωρίς κινούμενα μέρη DN16 L110 R800 

Τ.Π. 8 Φορητή διάταξη ανάγνωσης ενδείξεων υδρομετρητών 

Τ.Π. 9 Λογισμικό λήψης και επεξεργασίας δεδομένων υδρομετρητών 

Τ.Π. 10 Σφαιρικός κρουνός με τηλεσκοπική διάταξη και ειδικό σύστημα κλειδώματος 

Τ.Π. 11 Δίκτυ σήμανσης υπογείων αγωγών Ύδρευσης (ΠΛΕΓΜΑ) 

Τ.Π. 12 Αγωγοί  υδρεύσεως  από  σωλήνες  PVC 
 

Τ.Π. 13 Εξαρτήματα για πλαστικό σωλήνα PVC 

Τ.Π. 14 Πλαστικό Βανοφρεάτιο Μεταβλητού Ύψους 

Τ.Π. 15 Αγωγοί  υδρεύσεως  από  σωλήνες PE  τρίτης  γενιάς 

Τ.Π. 16 Ηλεκτρομούφες πολυαιθυλενίου από PE 

Τ.Π. 17 Ηλεκτροσέλλες παροχής πολυαιθυλενίου από PE 

Τ.Π. 18 

 

1. Electrofusion ΤΕΧΝΙΚΑ   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Τα χαρακτηριστικά των υδρομετρητών θα είναι τα ακόλουθα : 
1. Οι προσφερόμενοι υδρομετρητές θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τον κανονισμό 
τυποποίησης ΙSO 4064. Όσον αφορά τα μετρολογικά τους στοιχεία, θα πληρούν τα αναφερόμενα  
στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 75/33. Δεκτοί γίνονται υδρομετρητές που φέρουν έγκριση τύπου 
σύμφωνα με την οδηγία MID 2004/22/EE και έχουν αντίστοιχα ή καλύτερα μετρολογικά 
χαρακτηριστικά. 
2. Οι υδρομετρητές θα είναι WOLTMAN τύπου WP, φλαντζωτοί, ταχυμετρικοί, ξηρού τύπου, 
ευθείας ανάγνωσης, μετρολογικής  κλάσης «Β».  Τα μεγέθη και τα αντίστοιχα πεδία τιμών 
παροχής,  θα πληρούν τα ακόλουθα: 
 

ΟΝΟΜ. ΜΕΓΕΘΟΣ (mm) 80 100 125 

Qn. (m3/h) 40 60 100 

Qmax. (m3/h) 80 120 200 

Qt. (m3/h) 8 12 20 

Qmin. (m3/h) 1,20 1,80 3,00 

όπου, 
Qmin (Ελάχιστη παροχή): Η κατώτατη παροχή στην οποία ο υδρομετρητής παρέχει ενδείξεις που 
πληρούν τις σχετικές με το μέγιστο επιτρεπόμενο σφάλμα απαιτήσεις. 
Qt (Μεταβατική παροχή): Ως «μεταβατική παροχή» νοείται η τιμή παροχής μεταξύ της μόνιμης και 
της ελάχιστης παροχής, η οποία διαιρεί το πεδίο τιμών παροχής σε δύο ζώνες, την «ανώτερη 
ζώνη» και την «κατώτερη ζώνη». Σε κάθε ζώνη αντιστοιχεί ένα χαρακτηριστικό μέγιστο 
επιτρεπόμενο σφάλμα. 
Qn (Ονομαστική παροχή): Η ανώτατη παροχή στην οποία ο υδρομετρητής λειτουργεί 
ικανοποιητικά σε κανονικές συνθήκες χρήσης, δηλαδή σε συνθήκες σταθερής ή διακεκομμένης 
ροής. 
Qmax (Μέγιστη παροχή):  Ως «μέγιστη παροχή» νοείται η ανώτατη παροχή στην οποία ο 
υδρομετρητής λειτουργεί ικανοποιητικά για ένα μικρό χρονικό διάστημα, χωρίς να υποστεί φθορά. 
 
3. Τα πραγματικά μετρολογικά χαρακτηριστικά του υδρομετρητή οφείλουν να είναι ίδια ή 
καλύτερα από τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 
4. Ειδικότερα, η παροχή έναρξης καταγραφής, δεν θα πρέπει να αποκλίνει πέραν του 10% από τα 

παρακάτω όρια: 
 

Τ.Π. 19 Αρσενικό ή θηλυκό εξάρτημα μετάβασης (tranjition adaptor) 

Τ.Π. 20 Τσιμεντένια φρεάτια υδρομετρητών τύπου καμπάνας 

Τ.Π. 21 Δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης 
 

Τ.Π. 22 Πυροσβεστικός κρουνός 

Τ.Π. 23 Βαλβίδες εξαερισμού  αγωγών  ύδρευσης 

Τ.Π. 24 Υδραυλική Βαλβίδα Μείωσης Πίεσης 
 
Τ.Π. 25 Ορειχάλκινα εξαρτήματα σύνδεσης 

Τ.Π. 26 Ορειχάλκινα ενωτικά σύνδεσης 

 Τ.Π. 27 

 

Ορειχάλκινα εξαρτήματα (σύνδεσμοι) για σωλήνες πολυαιθυλενίου 

 
Τ.Π. 28 Ορειχάλκινοι σφαιρικοί  κρουνοί 

Τ.Π. 29 Υδραυλικές ανοξείδωτες σέλλες σύνδεσης και επισκευής σωλήνων 
 

Τ.Π. 30 Σωλήνες  και   Εξαρτήματα  από σκληρό  PVC  για  αγωγούς  Αποχέτευσης 

Τ.Π. 31 Φρεάτιο  αναμονής σύνδεσης αποχέτευσης 

Τ.Π. 32 Τσιμεντένια Φρεάτια & λαιμοί  φρεατίων ακαθάρτων υδάτων 
 
 

Τ.Π. 33 Καλύμματα  φρεατίων από σύνθετα υλικά 

Τ.Π. 34 Σέλλα παροχής με κοπτικό 

Τ.Π. 35 Ειδικά Χυτοσιδηρά τεμάχια και σύνδεσμοι ΖΙΜΠΩ 
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Τ.Π. 36 Καλύμματα Φρεατίων Υδρομετρητών χυτοσιδηρά 335 * 335 /Β125 

Τ.Π. 37 Γαλβανιζέ εξαρτήματα σύνδεσης 

Τ.Π. 38 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων 
 

Τ.Π. 39 Απλά  χυτοσιδηρά τεμάχια 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 
1. Αντικείμενο: 

Η παρούσα Τ.Π. αναφέρεται στους γενικούς όρους που διέπουν τις προδιαγραφές που ακολουθούν 

στην προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων ύδρευσης – αποχέτευσης . 

Η προμηθεια θα εκτελεστει  σύμφωνα με τους γενικώς παραδεκτούς κανόνες της Επιστήμης και της Τεχνικής 

και με βάση όσα ειδικότερα αναφέρονται στις Τεχνικές αυτές Προδιαγραφές. 

Για την ευκολότερη αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών κάθε συμμετέχοντας στην αρχή της 

τεχνικής του προσφοράς θα πρέπει να υποβάλλει αναλυτικό πίνακα με τα προσφερόμενα υλικά 

στον οποίο θα αναφέρονται οι οίκοι κατασκευής και ο τύπος των προσφερόμενων υλικών.  

 
2. Εφαρμοστέοι Κανονισμοί και πρότυπα: 
 

✓ Στις προδιαγραφές που ακολουθούν, αναφέρονται κατά περίπτωση διάφοροι Εφαρμοστέοι 

Κανονισμοί και πρότυπα. ( Εφ΄όσον δεν αναφέρεται χρονολογία εκδόσεως των προτύπων, νοείται η 

πλέον πρόσφατη έκδοση αυτών.) 

o Ελληνικές προδιαγραφές και κανονισμοί (ΕΛΟΤ,Π.Τ.Π. κλπ) 

o Γερμανικοί κανονισμοί και προδιαγραφές (DIN,VDE) 

o Βρετανικές προδιαγραφές και κανονισμοί (ΒS) 

o Αμερικανικές προδιαγραφές (ASTM,AWWA) 

o Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 Γενικότερα όμως θα ισχύουν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, ή τα εθνικά πρότυπα που ισχύουν 

κατ'εφαρμογή των προηγουμένων, ή ευρωπαϊκές τεχνικές Εγκρίσεις, ή τέλος κοινές τεχνικές 

προδιαγραφές . 

 Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά, όλα τα πρότυπα και κανονισμοί θα πρέπει να είναι στις πιο 

πρόσφατες εκδόσεις τους,  κατά το χρόνο Δημοπράτησης, συμπεριλαμβανόμενων και των σχετικών 

τροποποιήσεων. 

 Επισημαίνεται ότι είναι δυνατόν η Υπηρεσία (κατά την απόλυτη κρίση της) να δεχθεί υλικά με άλλες 

ισοδύναμες ή καλύτερες Προδιαγραφές από τις αναφερόμενες  στην σχετική Τεχνική Προδιαγραφή.  

 Όσες φορές αναφέρεται ότι κάποια εργασία ή υλικό θα κατασκευασθεί σύμφωνα με ορισμένο πρότυπο 

ή ΠΤΠ ή άλλη προδιαγραφή, εξυπακούεται ότι είναι υποχρεωτική και η εκτέλεση όλων των 

αντιστοίχων δοκιμών που προδιαγράφονται  έστω και ως προαιρετικές, στο πρότυπο αυτό ή τις 

προδιαγραφές αυτές, οι δε σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες τιμές μονάδος 

Τιμολογίου. 

 

3. Γλώσσα σύνταξης: 
 

3.1  Γλώσσα σύνταξης των προσφορών ορίζεται η Ελληνική. 

3.2  Όλα τα ξενόγλωσσα έγγραφα θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα και 

νομίμως επικυρωμένα. 

3.3  Κατατεθειμένα έγγραφα σε άλλη γλώσσα χωρίς νόμιμα επικυρωμένη μετάφραση δε 

λαμβάνονται υπ' όψη και θεωρούνται ως μη προσκομισθέντα. Αποτελούν εξαίρεση στις 

μεταφράσεις τα πληροφοριακά φυλλάδια, τα εγχειρίδια (manual), διεθνή σύμβολα, αριθμητικοί 

τύποι και διεθνείς τεχνικές εκφράσεις. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 2 

 
ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΚΟΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ  ½’’ (DN 15), 16 atm 
 

1. Γενικά  Χαρακτηριστικά: 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια υδρομετρητών θα πρέπει να πληρούν επί ποινή 

αποκλεισμού τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τα ισχύοντα κατασκευαστικά πρότυπα. Επίσης πρέπει να 

συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά και εγκρίσεις.  

Γίνονται δεκτοί Υδρομετρητές που συμμορφώνονται πλήρως είτε με την Ευρωπαϊκή οδηγία                MID 

2004/22/Ε.Ε  είτε με την Ευρωπαϊκή οδηγία MID 2014/32/Ε.Ε.  

Για τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν αναφέρονται παρακάτω, οι υδρομετρητές θα 

συμμορφώνονται με τα πρότυπα κατασκευής ISO 4064  ή το νεότερο  ΕΝ14154:2005. 

2. Ειδικά χαρακτηριστικά υδρομετρητών:  

Οι υδρομετρητές αναλόγως του τρόπου πιστοποίησης των μετρολογικών τους χαρακτηριστικών να 

πληρούν επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι:   

2.1 Οι Υδρομετρητές που συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή οδηγία MID 2004/22/Ε.Ε. ή με τη νεότερη 

MID 2014/32/Ε.Ε. θα πρέπει να πληρούν επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι: 

• Υδρομετρητές   DN 15  με μήκος: L=190 mm, 

▪ Κατηγορία υδρομετρητή: Ταχυμετρικός  

▪ Είδος ριπής: πολλαπλή ριπή 

▪ Τύπος μηχανισμού: Υγρού  τύπου , τύπου λαδιού  

▪ Σχέση R = Q3 / Q1 ≥ 160  

▪ Μόνιμη παροχή Q3= 2,5 m3/h 

▪ Εναρξη  Καταγραφης  παροχή Qstart ≤ 10 lt/h 

▪ Ονομαστική διατομή υδρομετρητή: DN15mm 

▪ Σχέση Q2/Q1 = 1,6  

▪ Σχέση Q4/Q3= 1,25  

▪ Κλάση θερμοκρασίας T 30  

▪ Κλάση πίεσης MAP 16  

▪ Μέγιστη πτώση πίεσης υδρομετρητή στην παροχή Q3 : 0,63 bar 

▪ Σπείρωμα σύνδεσης άκρων υδρ: G 3/4’’ B  

▪ Σπείρωμα ενωτικού υδρ. (ουρά) : G½’’ B  

  

Επίσης  τα μετρολογικά τους χαρακτηριστικά όπως: Ελάχιστη  παροχή Q1, Μεταβατική  παροχή Q2,  

Έναρξη  Καταγραφής  παροχή Qstart, θα πρέπει να είναι ίδια η καλύτερα από τα παραπάνω. Όλα τα 

παραπάνω θα πρέπει να πιστοποιούνται από την έγκριση προτύπου. 

 

3. Γενικά χαρακτηριστικά:  

Όλοι οι υδρομετρητές ανεξαρτήτως του τρόπου πιστοποίησης των μετρολογικών τους χαρακτηριστικών 

να πληρούν  επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι: 

3.1. Οι υδρομετρητές θα είναι κατάλληλοι να τοποθετηθούν σε οριζόντια θέση λειτουργίας, εντός 

φρεατίων, σε συλλέκτες οικοδομών είτε σε άλλο ειδικά προβλεπόμενο χώρο.  

3.2. Οι υδρομετρητές θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε δίκτυο διανομής πόσιμου νερού.  

3.3. Το υλικό κατασκευής του σώματος των υδρομετρητών θα είναι ορείχαλκος υψηλής ποιότητας που θα 

εξασφαλίζει τις απαιτούμενες υψηλές μηχανικές ιδιότητες με περιεκτικότητα σε χαλκό να είναι από 57% έως 

75% με κατάλληλες αναλογίες κασσίτερου, ψευδάργυρου, κλπ. ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες 

μηχανικές ιδιότητες. Επιθυμητό είναι το κράμα να φέρει την δυνατόν χαμηλότερη περιεκτικότητα σε μόλυβδο. 

Σε κάθε περίπτωση η περιεκτικότητα σε μόλυβδο θα πρέπει να είναι μικρότερη του 2,5 % και το σώμα θα 

πρέπει να είναι εσωτερικά και εξωτερικά βαμένο με εποξική βαφή ελάχιστου πάχους 150μm. 

3.4. Η πλήρωση χυτευτικών ελαττωμάτων, πόρων κ.λπ. των ορειχάλκινων τμημάτων, με ξένη ύλη ή κόλληση 

απαγορεύεται.  
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3.5. Στο σώμα των υδρομετρητών θα υπάρχει ανάγλυφη σήμανση κατεύθυνσης ροής με βέλη επαρκούς 

μεγέθους τουλάχιστον σε 2 σημεία.  

3.6. Όλα τα σπειρώματα του σώματος των μετρητών θα έχουν τις προβλεπόμενες από τους σχετικούς περί 

σπειρωμάτων κανονισμούς ανοχές και θα εξασφαλίζουν ομαλή και ασφαλή κοχλίωση.  

3.7. Ο αριθμός σειράς των υδρομετρητών, θα καθορίζεται από την ΔΕΥΑΘ, θα είναι τυπωμένος με έντονα 

ανεξίτηλα στοιχεία (λύσεις με χρήση αυτοκόλλητων ετικετών δεν γίνονται αποδεκτές) σε δύο θέσεις επί του 

υδρομετρητή. Η μία θέση θα βρίσκεται επί του περικαλύμματος ή επί της πλάκας του μετρητικού μηχανισμού  

και η άλλη επί του καλύμματος του μετρητικού μηχανισμού. Ο αριθμός σειράς θα αναγράφεται με αριθμητική 

μορφή με το ύψος των ψηφίων να μην είναι μικρότερο από 5mm.  

3.8. Οι υδρομετρητές θα τοποθετούνται σε φρεάτια και για το λόγο αυτό απαιτείται ο βαθμός προστασίας του 

μηχανισμού να είναι ΙΡ 68, προστατευμένος σε κέλυφος από χαλκό ή άλλο κατάλληλο υλικό.  

3.9. Η σήμανση του υδρομετρητή θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα κατασκευαστικά πρότυπα ISO4064 ή 

ΕΝ14154. Οι ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται με ανεξίτηλο τρόπο επί του υδρομετρητή 

είναι οι ακόλουθες:  

• Το Εμπορικό σήμα του κατασκευαστή.  

• Ο τύπος και ο αριθμός σειράς του μετρητή. 

• Η μετρολογική κλάση (π.χ.C) ή κλάση ακρίβειας (π.χ.R160).  

• Η ονομαστική παροχή Qn ή Q3 σε m3/h.  

• Το έτος κατασκευής. 

• Η μέγιστη πίεση λειτουργίας PN σε bar.  

• Κατάλληλη σήμανση για την πιστοποιημένη θέση λειτουργίας σύμφωνα με το αντίστοιχο 

πρότυπο.  

• Χαρακτηριστικά της μονάδας μέτρησης (m3).  

• Ο αριθμός της έγκρισης βάση της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2014/32/ΕΚ (MID) ή της 

Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/22/ΕΚ (MID).  

3.10. Οι υδρομετρητές θα έχουν τη δυνατότητα ομαλής λειτουργίας σε θερμοκρασίες διερχόμενου νερού από 

0,1 o C έως 30 o C ή μεγαλύτερου εύρους.  

3.11. Οι υδρομετρητές θα παραδοθούν με πλαστικά καλύμματα για την προστασία των σπειρωμάτων.  

3.12. Στο στόμιο εισαγωγής του νερού σε όλους τους υδρομετρητές θα υπάρχει φίλτρο κατακράτησης 

φερτών υλικών, σωληνωτού τύπου, για την προστασία του μετρητικού μηχανισμού και επιπλέον φίλτρο 

εσωτερικά για την προστασία του μετρητικού μηχανισμού. 

3.13. Στο στόμιο εξαγωγής του νερού σε όλους τους υδρομετρητές θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένη 

υποδοχή (ένθετη), στο άκρο εξόδου τους, που να μην αυξάνει το μήκος τους, όπου θα είναι τοποθετημένη 

ειδική βαλβίδα αντεπιστροφής με ανοξείδωτο ελατήριο, ενδεικτικού τύπου OCEAN, που θα αντικαθίσταται 

εύκολα, δε θα παρασύρεται από τη ροή του νερού και θα είναι κατασκευασμένη από υλικά υψηλής αντοχής, 

κατάλληλα για χρήση σε πόσιμο νερό. Ο σχεδιασμός της θα είναι τέτοιος που να εξασφαλίζει κατά το 

δυνατόν καλύτερο τρόπο την μη έμφραξή της, ενώ τα χαρακτηριστικά λειτουργίας της θα είναι όμοια με αυτά 

των υδρομετρητών (θερμοκρασία, πίεση λειτουργίας, κλπ). Η τοποθέτηση της βαλβίδας εντός του 

υδρομετρητή θα πρέπει να γίνεται με απλό τρόπο χωρίς να απαιτείται δύναμη και χωρίς αυτή να σφηνώνει 

εσωτερικά για το λόγο αυτό δε θα πρέπει να φέρει ελαστικό περιμετρικά. 

3.14. Οι υδρομετρητές θα συνοδεύονται από δυο (2) σετ ορειχάλκινα ενωτικά σύνδεσης. Κάθε σετ ενωτικών 

θα αποτελείται από μια ουρά , ένα ρακόρ και ένα ελαστικό φίμπερ και θα έχουν μήκος  L=37,50mm. Τα 

ενωτικά και οι στεγανωτικοί δακτύλιοι θα πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση σε δίκτυο διανομής πόσιμου 

νερού. Τονίζεται ότι όπου αναφερόμαστε σε μήκος υδρομέτρου εννοούμε το μήκος χωρίς τα ενωτικά.  

3.15. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υδρομετρητή για τουλάχιστον  τρία  ( 

3 )  έτη σε συνθήκες δικτύου. 

3.16 Οι προσφερόμενοι υδρομετρητές θα πρέπει απαραίτητα να έχουν τη δυνατότητα μελλοντικής ένταξης 

τους σε σύστημα αυτόματης ανάγνωσης μετρήσεων (AMR). Για το λόγο αυτό θα φέρουν προεγκατεστημένη 

διάταξη για σύνδεση τους σε σύστημα μετάδοσης παλμών. Η ανάγνωση των παλμών θα γίνεται από 

παλμοδότη με ενσωματωμένη διάταξη μετάδοσης (πομπό) χωρίς την χρήση καλωδίων για την σύνδεση του 

επί του υδρομέτρου. Επειδή οι υδρομετρητές συχνά βρίσκονται σε περιβάλλον με αυξημένη υγρασία ο 

βαθμός προστασίας της παλμοδοτικής διάταξης θα είναι ΙΡ 68. Το σύστημα AMR θα πρέπει επί ποινής 

αποκλεισμού να είναι αμφίδρομης επικοινωνίας, άμεσης απόκρισης και κατά τη λειτουργία του να παραμένει 

σε κατάσταση αναμονής 24 ώρες, υπό την έννοια ότι οι μετρούμενες τιμές θα αποστέλλονται προς τη 
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μονάδα αποστολής και λήψης σημάτων αμέσως μόλις ζητηθούν (σταλεί στην παλμοδοτική διάταξη σήμα) και 

όχι σε προγραμματιζόμενο από το χρήστη χρόνο. Πλήρη περιγραφή και τεχνικά στοιχεία για την λειτουργία 

του συστήματος, της παλμοδοτικής διάταξης, του απαιτούμενου εξοπλισμού και του λογισμικού θα πρέπει να 

υποβληθούν. 

 

4. Απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα: 

Τα υδρόμετρα και τα παρελκόμενα σύνδεσής τους (ενωτικά και βαλβίδες αντεπιστροφής) θα πρέπει επί 

ποινή αποκλεισμού να συνοδεύονται με τα απαραίτητα συνοδευτικά πιστοποιητικά - έγγραφα όπως:  

1. Τεχνικό φυλλάδιο/τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων υδρομετρητών και παρελκομένων. 

2. Διάγραμμα καμπύλης πτώσης πίεσης και σφάλματος των προσφερόμενων υδρομετρητών. 

3. Πιστοποίηση του εργοστασίου κατασκευής των προσφερόμενων υδρομετρητών σύμφωμα με την 

MID 22/2004 ή τη νεότερη MID 32/2014/E.E (Παραρτήματα Β+Δ ή Η1+Δ). 

4. Η καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών, στο σύνολο τους, από πλευράς υγιεινής 

(πλαστικό, διάφορα κράματα, κ.α.) θα αποδεικνύεται με πιστοποιητικά από αναγνωρισμένους 

Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς - Φορείς (KTW/DVGW, ACS, WRAS, HYDROCHECK, κλπ). 

5. Ακριβές αντίγραφο της πλήρους έγκρισης προτύπου (Type approval certificate ANNEX B) με σχέδια, 

παραστάσεις, υλικά κατασκευής σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/22/ΕC (MID) ή την νέα 

Ευρωπαϊκή Οδηγία MID 2014/32/EC για τον προσφερόμενο υδρομετρητή 

6. Δήλωση στοιχείων του εργοστασίου κατασκευής συναρμολόγησης , ελέγχου και δοκιμής και εγγύηση 

για τρία (3) τουλάχιστον έτη από τον οίκο κατασκευής των προσφερόμενων υδρομετρητών και 

παρελκομένων και από το συμμετέχοντα. 

7. Πιστοποιητικό διαπίστευσης του εργαστηρίου δοκιμής των υδρομετρητών του κατασκευαστή, το 

οποίο θα έχει εκδοθεί από επίσημο φορέα διαπίστευσης της Ευρωπαϊκής ένωσης κατά ΕΝ17025. Ο 

κοινοποιημένος φορέας διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά το πρότυπο ΕΝ17025 πρέπει να ανήκει 

σε διεθνή οργανισμό διαπίστευσης εργαστηρίων. Δηλώσεις συμμόρφωσης με το παραπάνω 

πρότυπο από αναρμόδιους φορείς δεν γίνονται αποδεκτές. 

8. Δήλωση όπου θα αναφέρεται με ακρίβεια η τοποθεσία της εγκατάστασης του πιστοποιημένου 

εργαστηριού δοκίμων κατά EN17025 στο οποίο θα δοκιμαστούν οι τελικά παραδιδόμενοι 

υδρομετρητές αλλά και τα προσκομισθέντα δείγματα.  

9. Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του οίκου κατασκευής των προσφερόμενων υδρομετρητών και 

παρελκομένων. 

10. Βεβαιώσεις καλής λειτουργίας για τους προσφερόμενους υδρομετρητές από άλλες επιχειρήσεις  

ύδρευσης. 

11. Ένα (1) πλήρες και λειτουργικό δείγμα των προσφερόμενων υδρομετρητών και παρελκομένων το 

οποίο επί ποινής αποκλεισμού της προσφοράς θα πρέπει να είναι 100% όμοιο με αυτά που 

περιγράφονται στην προσφορά του κάθε προμηθευτή. 
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ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ½’’ (DN 15), 16 atm 
 
1. Γενικά: 

1.1 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια υδρομετρητών θα πρέπει να πληρούν επί ποινή 

αποκλεισμού τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τα ισχύοντα κατασκευαστικά πρότυπα. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί υδρομετρητές που συμμορφώνονται πλήρως με την Ευρωπαϊκή οδηγία MID 

2004/22/Ε.Ε. ή τη νεότερη MID 2014/32/E.E., υπό την προϋπόθεση ότι το εργοστάσιο κατασκευής φέρει 

πιστοποίηση σύμφωνα με τη συγκεκριμένη οδηγία (παραρτήματα Η1+D ή B+D). Συγκεκριμένα οι 

υδρομετρητές πρέπει είναι ογκομετρικοί, ξηρού τύπου και να πληρούν επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι: 
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• Μήκος: L=110mm από άκρο σε άκρο (χωρίς ενωτικά) 

• Σχέση R=Q3/Q1 = 315 

• Μόνιμη παροχή Q3=2,5 m3/h 

• Σπείρωμα σύνδεσης άκρων: G ¾ ¨B 

• Ονομαστική διατομή υδρομετρητή: DN15mm 

• Σχέση Q2/Q1 = 1,6 

• Σχέση Q4/Q3 = 1,25 

• Κλάση θερμοκρασίας T30 

• Κλάση πίεσης MAP 16 

• Κλάση απώλειας πίεσης ΔP63 για τη ζητούμενη μόνιμη παροχή Q3. 

 

1.2 Για τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν αναφέρονται παραπάνω, οι υδρομετρητές θα είναι 

σύμφωνοι με τα πρότυπα κατασκευής ISO4064 ή το νεότερο ΕΝ14154:2005. 

 

2. Ειδικές απαιτήσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά:  

    2.1. Οι προμηθευτές θα πρέπει να περιγράφουν ξεκάθαρα στις προσφορές τους τα πραγματικά μετρολογικά 

χαρακτηριστικά του υδρομετρητή. Ειδικά για την παροχή έναρξης καταγραφής, είναι επιθυμητή η μικρότερη 

δυνατή και σε κάθε περίπτωση όχι μεγαλύτερη από 2l/h. Η επαλήθευση των αναφερόμενων μετρολογικών 

χαρακτηριστικών είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί, εάν κριθεί σκόπιμο από την υπηρεσία, σε 

διαπιστευμένο από ανεξάρτητο φορέα, εργαστήριο υδρομετρητών της Ελλάδος ή της Ευρωπαϊκής ένωσης, 

επιλογής της υπηρεσίας. Η μη επαλήθευση των δηλωμένων στην προσφορά μετρολογικών 

χαρακτηριστικών, συνεπάγεται αποκλεισμό της προσφοράς. 

2.2. Οι υδρομετρητές θα χρησιμοποιηθούν για τοποθέτηση σε παροχές πόσιμου νερού και θα πρέπει να 

είναι κατάλληλοι για το σκοπό αυτό. 

2.3. Με τον όρο ογκομετρικοί υδρομετρητές, εννοούμε ότι η καταμέτρηση του διερχόμενου νερού θα γίνεται 

ογκομετρικά μέσω της πλήρωσης θαλάμου συγκεκριμένης χωρητικότητας ο όποιος θα περιστρέφεται 

μεταφέροντας από την είσοδο στην έξοδο του υδρομετρητή, με μεγάλη ακρίβεια, συγκεκριμένες ποσότητες 

νερού ανάλογα με το ρυθμό της διερχόμενης παροχής. 

2.4. Οι υδρομετρητές θα τοποθετηθούν είτε σε εξωτερικό χώρο εντός φρεατίων επί του πεζοδρομίου είτε σε 

εσωτερικό χώρο όπου είναι εγκατεστημένος συλλέκτης, σε κάθετη ή οριζόντια θέση λειτουργίας. Για τους 

αναφερόμενους λόγους η μετρολογική τους κλάση θα εξασφαλίζεται για κάθε θέση τοποθέτησης. 

2.5. Οι υδρομετρητές θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε δίκτυο διανομής πόσιμου νερού.  

2.6. Ως ονομαστική πίεση λειτουργίας ορίζονται τα 16 bar και ως ελάχιστο εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας 

0,1-30°C. 

2.7. Οι υδρομετρητές θα πρέπει να έχουν έγκριση προτύπου κυκλοφορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην παράγραφο 1.  

2.8 Το υλικό κατασκευής του σώματος των υδρομετρητών μπορεί να είναι κατασκευασμένο είτε από 

συνθετικό υλικό που θα διαθέτει άριστες μηχανικές ιδιότητες και θα πληροί τις συνθήκες καταλληλότητας για 

χρήση σε πόσιμο νερό, είτε από ορείχαλκο υψηλής ποιότητας. 

2.9  Για την περίπτωση κατασκευής του κελύφους των υδρομετρητών με κράμα ορείχαλκου, θα πρέπει η 

περιεκτικότητα σε χαλκό να είναι από 57% έως 75% με κατάλληλες αναλογίες κασσίτερου, ψευδάργυρου, 

κλπ. ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες μηχανικές ιδιότητες. Επιθυμητό είναι το κράμα να φέρει την 

δυνατόν χαμηλότερη περιεκτικότητα σε μόλυβδο. Σε κάθε περίπτωση η περιεκτικότητα σε μόλυβδο θα 

πρέπει να είναι μικρότερη του 2,5 % και το σώμα θα πρέπει να είναι εσωτερικά και εξωτερικά βαμένο με 

εποξική βαφή ελάχιστου πάχους 150μm. 

2.10. Η πλήρωση χυτευτικών ελαττωμάτων, πόρων, κλπ. των ορειχάλκινων τμημάτων, με ξένη ύλη ή 

κόλληση απαγορεύεται. 

2.11. Στο σώμα των υδρομετρητών θα υπάρχει ανάγλυφη σήμανση κατεύθυνσης της ροής με βέλη 

επαρκούς μεγέθους. 

2.12. Οι υδρομετρητές θα συνοδεύονται από πλαστικά πώματα για την προστασία των σπειρωμάτων.  

2.13. Οι υδρομετρητές πρέπει να φέρουν, επί ποινής αποκλεισμού, στο στόμιο εισόδου του νερού, φίλτρο 

κατακράτησης φερτών υλικών για την προστασία του μετρητικού μηχανισμού. Επιθυμητό είναι οι 

υδρομετρητές να φέρουν πέραν του φίλτρου εισόδου και επιπλέον φίλτρο εσωτερικά για την προστασία του 

μετρητικού μηχανισμού.  
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2.14. Όλα τα σπειρώματα του σώματος των μετρητών θα έχουν τις προβλεπόμενες από τους σχετικούς περί 

σπειρωμάτων κανονισμούς ανοχές και θα εξασφαλίζουν ομαλή και ασφαλή κοχλίωση. 

2.15. Ο αριθμός σειράς των υδρομετρητών (που θα καθορίζεται από την Υπηρεσία) θα είναι χαραγμένος ή 

εκτυπωμένος με έντονα ανεξίτηλα στοιχεία ύψους 4-6mm επί του περικαλύμματος ή επί της πλάκας του 

μετρητικού μηχανισμού.   

2.16. Η άρθρωση συναρμογής καλύμματος - περικαλύμματος μετρητικού μηχανισμού πρέπει να εξασφαλίζει 

ασφαλή και ομαλή λειτουργικότητα. 

2.17. Η κάψουλα του μηχανισμού θα είναι κατασκευασμένη από πλαστικό υλικό, άριστης καθαρότητας και 

αντοχής, θα έχει την ικανότητα αποσφράγισης και μηδενισμού και για την αποφυγή του ενδεχομένου 

συγκέντρωσης ατμοποιημένου νερού στο εσωτερικό του και την εξασφάλιση της άριστης αναγνωσιμότητας 

των ενδείξεων είναι επιθυμητό να φέρει ειδική διάταξη απομάκρυνσης θολωμάτων με χρήση 

υαλοκαθαριστήρων.  

2.18. Για την άμεση αντίληψη της κίνησης (λειτουργίας) του μηχανισμού και για τη δοκιμή του υδρομετρητή 

με ηλεκτρονικό όργανο, θα υπάρχει συμπληρωματική διάταξη με αστερίσκο με ανακλαστικά στοιχεία. Στην 

προσφορά πρέπει να αναφέρεται σαφώς η σχέση παλμών ανά λίτρο του αστερίσκου. 

2.19. Οι υδρομετρητές θα έχουν προεγκατεστημένη την υποδομή ώστε να μπορούν μελλοντικά να 

ενταχθούν σε σύστημα ασύρματης ανάγνωσης. Η ένταξη των  υδρομετρητών σε σύστημα ασύρματης 

ανάγνωσης θα γίνεται με την απλή προσθήκη παλμοδοτικής ή άλλης διάταξης καταγραφής επί του 

υφιστάμενου υδρομετρητή και όχι με αλλαγή,  μετατροπή ή αφαίρεση του υδρομετρητή από το δίκτυο. Οι 

προμηθευτές πρέπει να υποβάλλουν με την προσφορά τους πλήρη και αναλυτικά στοιχεία (τεχνικά 

φυλλάδια, τεχνική περιγραφή κλπ) για την αξιολόγηση της δυνατότητας αυτής. 

2.20. Οι υδρομετρητές θα είναι εξοπλισμένοι με αντιμαγνητική προστασία, για την αποτελεσματικότητα της 

οποίας ο προμηθευτής θα χορηγήσει πλήρη στοιχεία. 

2.21. Στην πλάκα ενδείξεων του μετρητικού μηχανισμού ή επί του περικαλύμματος, θα πρέπει κατ ελάχιστον 

να αναφέρονται τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή Οδηγία ΜΙD 2004/22/EU ή τη νεότερη MID 

2014/32/EU συγκεκριμένα: 

• Το Εμπορικό σήμα ή το όνομα του κατασκευαστή. 

• Η μετρολογική κλάση . 

• Η ονομαστική παροχή σε m3/h. 

• Το έτος κατασκευής. 

• Η μέγιστη πίεση λειτουργίας σε bars (ΡΝ). 

• Τα γράμματα V ή Η για τη θέση λειτουργίας που αντιστοιχεί η μετρολογική κλάση (ισχύει για την 

περίπτωση που αλλάζει η μετρολογική κλάση.) 

• Το σήμα εγκρίσεως προτύπου ΕΕ. 

2.22. Για την ευχερή ανάγνωση των ενδείξεων οι υδρομετρητές θα διαθέτουν περιστρεφόμενο μηχανισμό. 

2.23. Τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, η ακρίβεια ενδείξεων, τα ανεκτά σφάλματα, η πτώση πίεσης, η 

στεγανότητα, η αντοχή στην πίεση και τα χαρακτηριστικά του μετρητικού μηχανισμού θα είναι σύμφωνα με 

τους παραπάνω αναφερόμενους κανονισμούς και οδηγίες. 

2.24. Για κατασκευαστικά, κλπ στοιχεία που δεν αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν τα 

προβλεπόμενα από τους  παραπάνω κανονισμούς. 

2.25. Οι μετρητές θα πρέπει να έχουν κατάλληλη διαμόρφωση στην έξοδο τους για να μπορούν να 

εγκατασταθούν ένθετα και χωρίς να αυξάνεται το μήκος τους βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου Ocean. 

 

3. Ακρίβεια Ενδείξεων – Μέγιστα ανεκτά σφάλματα: 

Τα μέγιστα ανεκτά σφάλματα ισχύουν όπως αναφέρονται στα σχετικά πρότυπα δηλαδή το ISO 4064 ή 

το ΕΝ14154:2005. Είναι προφανές ότι μετρολογικά χαρακτηριστικά που υπολείπονται των ζητουμένων 

καθιστούν την προσφορά απορριπτέα. 

 

4. Αντοχή στην πίεση: 

Οι υδρομετρητές πρέπει να αντέχουν τη συνεχή πίεση του νερού για την οποία είναι κατασκευασμένοι 

(πίεση λειτουργίας) χωρίς να παρουσιάζονται προβλήματα ή ελαττώματα. Η πίεση λειτουργίας θα είναι 16 

bar. 

 

5. Εγγυήσεις: 
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Οι υδρομετρητές θα είναι εγγυημένοι για χρονική διάρκεια ομαλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών από 

την ημέρα παραλαβής τους. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει με καινούριο κάθε 

υδρομετρητή που θα υποστεί, εντός του χρόνου εγγύησης, βλάβη που θα οφείλεται σε κατασκευαστική 

αστοχία ή ποιοτική ανεπάρκειά του. 

 

6. Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν επί ποινής αποκλεισμού: 

1. Πλήρη τεχνικά φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρείας όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα 

πραγματικά μετρολογικά χαρακτηριστικά και το σημείο έναρξης καταγραφής του προσφερόμενου 

υδρομετρητή. 

2. Αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων υδρομετρητών. 

3. Διάγραμμα της καμπύλης πτώσης πιέσεως και της καμπύλης σφάλματος, σε συνάρτηση με την 

παροχή. 

4. Περιγραφή της δυνατότητας μετατροπής των υδρομετρητών σε μετρητές απομακρυσμένης 

ανάγνωσης καθώς και των τύπων των παλμοδοτών με τους οποίους μπορούν να εξοπλιστούν 

(εικονογραφημένοι κατάλογοι, τεχνική περιγραφή κλπ). 

5. Πλήρη έγκριση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία MID 2004/22/EU ή την MID 2014/32/EU 

(Εννοείται ότι τα συγκεκριμένα έγγραφα απαιτούνται πλήρη με σχέδια, αναλυτικά μετρολογικά 

χαρακτηριστικά κ.α). 

6. Ακριβές αντίγραφο της πιστοποίησης του εργοστασίου κατασκευής των υδρομετρητών σύμφωνα με 

την Ευρωπαϊκή οδηγία MID 2004/22/EΚ ή τη νεότερη MID 2014/32/E.E (παραρτήματα Η1+D ή 

Β+D). 

7. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο προμηθευτής θα αναφέρει ρητά ότι αναλαμβάνει την ευθύνη έναντι 

του νόμου στην περίπτωση που τα χρησιμοποιηθέντα υλικά κατασκευής των προσφερόμενων 

υδρομετρητών, αποδειχθεί ότι έχουν επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. 

8. Πιστοποιητικά καταλληλότητας του υδρομετρητή για χρήση σε αγωγούς πόσιμου νερού από 

αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς-Φορείς (KTW,DVGW, ACS, WRAS, κλπ) 

9. Εγγύηση του προμηθευτή και του οίκου κατασκευής για την καλή λειτουργία των υδρομετρητών που 

προσφέρει για τρία (3) χρόνια τουλάχιστον. Στην εγγύηση θα αναφέρεται ρητά ότι ο προμηθευτής 

είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει με καινούργιους όλους τους υδρομετρητές στους οποίους θα 

παρουσιαστούν κατασκευαστικές αστοχίες ή ατέλειες εντός του χρόνου εγγύησης.  

10. Πιστοποιητικό επίσημα αναγνωρισμένου εργαστηρίου για την αναλυτική χημική σύσταση του 

κράματος κατασκευής του κελύφους στην οποία θα αναφέρεται και η κωδική του ονομασία 

(περίπτωση ορειχάλκινου κελύφους). 

11. Πιστοποιητικό επίσημα αναγνωρισμένου εργαστηρίου για την καταλληλότητα του συνθετικού υλικού 

κατασκευής του κελύφους στην οποία θα αναφέρεται και η κωδική του ονομασία (περίπτωση 

συνθετικού κελύφους). 

12. Δήλωση στην οποία θα αναφέρονται με σαφήνεια τα στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής αλλά και 

τα στοιχεία του προμηθευτή (Επωνυμία, ταχ. Διεύθυνση, Αντικείμενο, κ.λ.π.). 

13. Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2015 του εργοστασίου κατασκευής, συναρμολόγησης και δοκιμής των 

υδρομετρητών. 

14. Τη σχέση pulse/It, της διάταξης ηλεκτρονικού ελέγχου (αστερίσκου), για τον προσφερόμενο 

υδρομετρητή. 

15. Πιστοποιητικό διαπίστευσης του εργαστηρίου δοκιμής των υδρομετρητών του κατασκευαστή, το 

οποίο θα έχει εκδοθεί από επίσημο φορέα διαπίστευσης της Ευρωπαϊκής ένωσης κατά ΕΝ17025. Ο 

κοινοποιημένος φορέας διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά το πρότυπο ΕΝ17025 πρέπει να ανήκει 

σε διεθνή οργανισμό διαπίστευσης εργαστηρίων. Δηλώσεις συμμόρφωσης με το παραπάνω 

πρότυπο από αναρμόδιους φορείς δεν γίνονται αποδεκτές. 

16. Δήλωση όπου θα αναφέρεται με ακρίβεια η τοποθεσία της εγκατάστασης του πιστοποιημένου 

εργαστηριού δοκίμων κατά EN17025 στο οποίο θα δοκιμαστούν οι τελικά παραδιδόμενοι 

υδρομετρητές αλλά και τα προσκομισθέντα δείγματα.  

17. Βεβαιώσεις καλής λειτουργίας από υπηρεσίες ύδρευσης σχετικά με την προμήθεια ογκομετρικών 

υδρομετρητών. Οι προσκομισθείσες βεβαιώσεις θα πρέπει να αφορούν όμοιες ποσότητες 

υδρομετρητών.  
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18. Ένα (1) πλήρες και λειτουργικό δείγμα των προσφερόμενων υδρομετρητών το οποίο επί ποινής 

αποκλεισμού της προσφοράς θα πρέπει να είναι 100% όμοιο με αυτά που περιγράφονται στην 

προσφορά του κάθε προμηθευτή. 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 4 

 

ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΚΟΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ 1" ins, 16atm   L= 260mm 
ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΚΟΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ 2" ins, 16atm   L= 300mm 
 
 
1. Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

1.1 Οι υδρομετρητές θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τον κανονισμό τυποποίησης ΕΝ14154.  Όσον 

αφορά τα μετρολογικά τους στοιχεία, θα πληρούν τα αναφερόμενα στην Ευρωπαϊκή Οδηγία MID 2004/22/EΚ 

ή τη νεότερη MID 2014/32/EΚ.  

1.2 Οι υδρομετρητές θα είναι ταχυμετρικοί, πολλαπλής ριπής, υγρού τύπου με κάψουλα λαδιού, ευθείας ή 

μικτής ανάγνωσης, σε μεγέθη και αντίστοιχα πεδία τιμών παροχής, που να πληρούν τα ακόλουθα: 

 

ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ    ΜΕ   ΕΓΚΡΙΣΗ    ΤΥΠΟΥ       MID 2004/22/EE 

ΜΕΓΕΘΟΣ  (ins) 1 (ins) 2 (ins)  

Q3 (m3/h) 6,3 25  

Q3 / Q1 ≥ 160   για οριζόντια θέση 

Q2 / Q1 = 1,6 

Q4 / Q3 = 1,25 

όπου, 

Q1 (Ελάχιστη παροχή):  Η κατώτατη παροχή στην οποία ο υδρομετρητής παρέχει ενδείξεις που πληρούν τις 

σχετικές με το μέγιστο επιτρεπόμενο σφάλμα απαιτήσεις. 

Q2 (Μεταβατική παροχή):  Ως «μεταβατική παροχή» νοείται η τιμή παροχής μεταξύ της μόνιμης και της 

ελάχιστης παροχής, η οποία διαιρεί το πεδίο τιμών παροχής σε δύο ζώνες, την «ανώτερη ζώνη» και την 

«κατώτερη ζώνη». Σε κάθε ζώνη αντιστοιχεί ένα χαρακτηριστικό μέγιστο επιτρεπόμενο σφάλμα. 

Q3 (Μόνιμη παροχή): Η ανώτατη παροχή στην οποία ο υδρομετρητής λειτουργεί ικανοποιητικά σε κανονικές 

συνθήκες χρήσης, δηλαδή σε συνθήκες σταθερής ή διακεκομμένης ροής. 

Q4 (Παροχή υπερφόρτισης): Ως «παροχή υπερφόρτισης» νοείται η ανώτατη παροχή στην οποία ο 

υδρομετρητής λειτουργεί ικανοποιητικά για ένα μικρό χρονικό διάστημα, χωρίς να υποστεί φθορά. 

1.3 Οι υδρομετρητές θα είναι κατασκευασμένοι για ασφαλή λειτουργία και μέτρηση με ακρίβεια, σε δίκτυο 

διανομής πόσιμου νερού. 

1.4 Οι υδρομετρητές θα τοποθετηθούν εντός ή εκτός φρεατίων σε οριζόντια θέση λειτουργίας. 

1.5 Οι υδρομετρητές θα είναι κατασκευασμένοι για πίεση λειτουργίας 16 bar και εύρος θερμοκρασίας νερού 0 

- 30°C, ενώ είναι επιθυμητό να έχουν ακόμα μεγαλύτερο εύρος θερμοκρασίας. 

1.6 Οι προσφερόμενοι υδρομετρητές θα έχουν έγκριση τύπου της Ε.Ε. 

1.7 Τα μεγέθη, τα υλικά κατασκευής, τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, η ακρίβεια ενδείξεων, τα 

ανεκτά σφάλματα, η πτώση πίεσης, η στεγανότητα, η αντοχή στην πίεση και τα χαρακτηριστικά του 

μετρητικού μηχανισμού θα είναι σύμφωνα με τους αναφερόμενους στο πρώτο εδάφιο της παράγρ 1. 

κανονισμούς και οδηγίες. 

1.8 Για κατασκευαστικά, κλπ. στοιχεία, που δεν αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν τα 

προβλεπόμενα από τους παραπάνω κανονισμούς. 

1.9 Ο υδρομετρητής θα πρέπει να χωρίζεται εύκολα στα τμήματα, τα οποία τον απαρτίζουν (δυνατότητα 

επισκευής με χρήση ανταλλακτικών). 

1.10 Ο προσφερόμενος τύπος του υδρομετρητή θα έχει δοκιμαστεί με επιτυχία από επιχειρήσεις ύδρευσης. 
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1.11 Ο αριθμός σειράς των υδρομετρητών, θα καθορίζεται από την ΔΕΥΑΘ, θα είναι τυπωμένος με έντονα 

ανεξίτηλα στοιχεία (λύσεις με χρήση αυτοκόλλητων ετικετών δεν γίνονται αποδεκτές) σε δύο θέσεις επί του 

υδρομετρητή. Η μία θέση θα βρίσκεται επί του περικαλύμματος ή επί της πλάκας του μετρητικού μηχανισμού  

και η άλλη επί του καλύμματος του μετρητικού μηχανισμού. Ο αριθμός σειράς θα αναγράφεται με αριθμητική 

μορφή με το ύψος των ψηφίων να μην είναι μικρότερο από 5mm. 

1.12 Οι υδρομετρητές θα έχουν τη δυνατότητα ομαλής λειτουργίας σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 0ο 

C έως 50ο C. 

1.13 Οι προσφερόμενοι υδρομετρητές θα πρέπει απαραίτητα να έχουν τη δυνατότητα μελλοντικής ένταξης 

τους σε σύστημα αυτόματης ανάγνωσης μετρήσεων (AMR).  

1.14 Οι μετρητές θα περιλαμβάνουν διάταξη προστασίας που δεν θα επιτρέπει την αποσυναρμολόγηση 

τους, χωρίς την καταστροφή της διάταξης προστασίας. 

1.15 Οι μετρητές θα είναι εφοδιασμένοι με διάταξη ρυθμίσεως που θα επιτρέπει την ρύθμιση στην ακρίβεια 

λειτουργίας τους, μέσα στα ανεκτά όρια σφάλματος. 

1.16 Οι υδρομετρητές θα παραδοθούν με πλαστικά καλύμματα στα άκρα (τάπες), για την προστασία των 

σπειρωμάτων. 

 

2. Ειδικά χαρακτηριστικά κελύφων: 

2.1 Στο σώμα του υδρομετρητή και σε δύο θέσεις, θα υπάρχει ανάγλυφη σήμανση ροής με βέλη 

επαρκούς μεγέθους . 

2.2 Το μήκος του σώματος από άκρο σε άκρο θα είναι: 

 

ΜΕΓΕΘΟΣ (ins) 1" (ins) 2" (ins) 

Μήκος (mm) 260 300 

Σπείρωμα σύνδεσης G 1.1/4’’ G 2.1/2’’ 

 

2.3 Όλα τα σπειρώματα του σώματος του υδρομετρητή θα έχουν τις προβλεπόμενες από τους σχετικούς 

περί σπειρωμάτων κανονισμούς ανοχές και θα εξασφαλίζουν ομαλή και ασφαλή κοχλίωση. 

2.4 Στο στόμιο εισαγωγής του νερού σε όλους τους υδρομετρητές θα υπάρχει φίλτρο κατακράτησης φερτών 

υλικών, σωληνωτού τύπου, για την προστασία του μετρητικού μηχανισμού και επιπλέον φίλτρο εσωτερικά 

για την προστασία του μετρητικού μηχανισμού. 

2.5 Το υλικό κατασκευής του σώματος του υδρομετρητή πρέπει να είναι ορείχαλκος. 

2.6 Για την κατασκευή του σώματος από ορείχαλκο, θα πρέπει υποχρεωτικά: 

• Tο υλικό να έχει άριστη συμπεριφορά για το σκοπό που προορίζεται και να εξασφαλίζει μακρά 

χρήση χωρίς προβλήματα. 

• Θα πρέπει να είναι ανθεκτικό σε εσωτερική και εξωτερική διάβρωση και να έχει υποστεί την 

κατάλληλη εσωτερική αντιδιαβρωτική προστασία. 

• Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την αντιδιαβρωτική προστασία (μόνο στο εσωτερικό του 

σώματος) θα πρέπει από πλευράς υγιεινής, να είναι κατάλληλο για πόσιμο νερό.  

• Tο ελάχιστο πάχος της εσωτερικής βαφής του σώματος θα είναι 150 μm. 

• Η πλήρωση χυτευτικών ελαττωμάτων, πόρων κ.λ.π. του σώματος με ξένη ύλη ή κόλληση 

απαγορεύεται. 

• Tο κράμα ορειχάλκου που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να έχει περιεκτικότητα μολύβδου με ανώτερο 

ποσοστό ορίζεται το 2.5% . 

• H ελάχιστη περιεκτικότητα σε χαλκό θα είναι 75% και θα υπάρχει κατάλληλη αναλογία κασσίτερου 

ψευδάργυρου κλπ που να εξασφαλίζει ικανοποιητικές μηχανικές ιδιότητες. Στην περίπτωση που 

χρησιμοποιηθεί ορείχαλκος με περιεκτικότητα σε χαλκό χαμηλότερη του 75% και μέχρι 57%, ο 

προμηθευτής οφείλει να το αναφέρει σαφώς στην προσφορά του.  Το κάλυμμα μπορεί ναι είναι είτε 

από ορείχαλκο είτε από πλαστικό υψηλής αντοχής. To περικάλυμμα θα είναι ορειχάλκινο. 

2.7 Για κατασκευαστικά, κλπ. στοιχεία που δεν αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν τα 

προβλεπόμενα από τους παραπάνω κανονισμούς . 

2.8 Η άρθρωση συναρμογής καλύμματος με το περικάλυμμα πρέπει να εξασφαλίζει ασφαλή και ομαλή 

λειτουργικότητα. 

2.9 Στο στόμιο εξαγωγής του νερού σε όλους τους υδρομετρητές θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένη υποδοχή 

(ένθετη), στο άκρο εξόδου τους, που να μην αυξάνει το μήκος τους, όπου θα είναι τοποθετημένη ειδική 
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βαλβίδα αντεπιστροφής με ανοξείδωτο ελατήριο, ενδεικτικού τύπου OCEAN, που θα αντικαθίσταται εύκολα, 

δε θα παρασύρεται από τη ροή του νερού και θα είναι κατασκευασμένη από υλικά υψηλής αντοχής, 

κατάλληλα για χρήση σε πόσιμο νερό. Ο σχεδιασμός της θα είναι τέτοιος που να εξασφαλίζει κατά το 

δυνατόν καλύτερο τρόπο την μη έμφραξή της, ενώ τα χαρακτηριστικά λειτουργίας της θα είναι όμοια με αυτά 

των υδρομετρητών (θερμοκρασία, πίεση λειτουργίας, κλπ). Η τοποθέτηση της βαλβίδας εντός του 

υδρομετρητή θα πρέπει να γίνεται με απλό τρόπο χωρίς να απαιτείται δύναμη και χωρίς αυτή να σφηνώνει 

εσωτερικά για το λόγο αυτό δε θα πρέπει να φέρει ελαστικό περιμετρικά 

2.10 Οι υδρομετρητές θα συνοδεύονται από δυο (2) σετ ορειχάλκινα ενωτικά σύνδεσης. Κάθε σετ ενωτικών 

θα αποτελείται από μια ουρά , ένα ρακόρ και ένα ελαστικό φίμπερ. Τα ενωτικά και οι στεγανωτικοί δακτύλιοι 

θα πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση σε δίκτυο διανομής πόσιμου νερού.  

 

3. Χαρακτηριστικά μετρητικών μηχανισμών: 

3.1 Ο μετρητικός μηχανισμός (totalizer) θα πρέπει να έχει δυνατότητα μηδενισμού. Ο μηδενισμός αυτός θα 

μπορεί να γίνεται είτε με απευθείας αποσυναρμολόγησή του από τον επισκευαστή είτε μέσω ειδικού 

μηχανήματος. 

3.2 Η μετάδοση της κίνησης από την φτερωτή προς τον καταγραφικό μηχανισμό θα γίνεται με μηχανικό 

τρόπο. Ο θάλαμος της πτερωτής πρέπει να προστατεύεται από ειδικό φίλτρο καθαρισμού. 

3.3 Ο μετρητικός μηχανισμός θα επιτρέπει την είσοδο του νερού. Ωστόσο ο επιμέρους μηχανισμός της 

ένδειξης των κυβικών μέτρων θα είναι προστατευμένος σε κάψουλα λαδιού για να μην υπάρξει περίπτωση 

θολώματος και να είναι πάντοτε ευχερής η ανάγνωση. Σε καμία περίπτωση και από οποιαδήποτε αιτία το 

προστατευτικό (κρύσταλλο ή πλαστικό) του μετρητικού μηχανισμού δε θα θολώνεται εσωτερικά. 

3.4 Για την άμεση αντίληψη της κίνησης (λειτουργίας) θα υπάρχει συμπληρωματική διάταξη με αστερίσκο 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς προδιαγραφές. 

3.5 Στην πλάκα ενδείξεων του μετρητικού μηχανισμού, θα πρέπει να αναφέρονται τουλάχιστον τα ακόλουθα 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οδηγία MID 2004/22/ΕΕ (MID) ή τη νεότερη MID 2014/32/EU: 

 

• Εμπορικό όνομα και όνομα εταιρίας του κατασκευαστή ή το εμπορικό σήμα της εταιρίας. 

• Η μόνιμη (Q3) σε m3/h. 

• Η μετρολογική κλάση. 

• Ο αριθμός του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου κατασκευής. 

• Το έτος κατασκευής. 

• Η μέγιστη πίεση λειτουργίας σε bar ( PN ). 

• Το σήμα εγκρίσεως προτύπου ΕΕ. 

 

4. Ακρίβεια ενδείξεων- Μέγιστα ανεκτά σφάλματα: 

Τα μέγιστα ανεκτά σφάλματα σε κάθε περιοχή μέτρησης ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία και είναι 

τα ακόλουθα: 

• Το μέγιστο ανεκτό σφάλμα στην ακρίβεια μέτρησης στην περιοχή μεταξύ της Q2 

(συμπεριλαμβανομένης) και της Q4 σύμφωνα με την MID 2004/22/EE ή τη νεότερη MID 2014/32/EU 

θα είναι ±2%. 

• Το μέγιστο ανεκτό σφάλμα στην ακρίβεια μέτρησης στην περιοχή μεταξύ της Q1 

(συμπεριλαμβανομένης) και Q2 (εξαιρουμένης) σύμφωνα με την MID 2004/22/EE ή τη νεότερη MID 

2014/32/EU, ±5%. 

 

5. Πτώση πιέσεως: 

Η κλάση απώλειας φορτίου υπό την μόνιμη παροχή Q3 πρέπει να είναι μέχρι ΔΡ63 για υδρομετρητές με 

έγκριση τύπου σύμφωνα με την MID 2004/22/EE ή τη νεότερη MID 2014/32/EU. 

 

6. Αντοχή σε πίεση: 

Οι υδρομετρητές πρέπει να αντέχουν τη συνεχή πίεση του νερού για την οποία είναι κατασκευασμένοι 

(πίεση λειτουργίας) χωρίς να παρουσιάζονται προβλήματα ή ελαττώματα.  

Η πίεση λειτουργίας ορίζεται στα 16 bar. Κάθε υδρομετρητής πρέπει να μπορεί να αντέξει, χωρίς 

καταστροφή ή εμπλοκή, πίεση 2 φορές τη μέγιστη πίεση λειτουργίας εφαρμοζόμενη επί 1 λεπτό. 
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7. Δοκιμές: 

Η δοκιμή όλων των υδρομετρητών θα γίνει από τον κατασκευαστή και οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν 

τον προμηθευτή. Οι παροχές δοκιμής θα είναι κατά ελάχιστο τρεις (3). Οι τρεις (3) παροχές δοκιμής θα είναι 

υποχρεωτικά η Q1 και η Q2, όπως αυτές ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/22/EΚ (MID) 

2004/22/EE ή τη νεότερη 2014/32/EU(MID), ενώ η τρίτη παροχή δοκιμής θα βρίσκεται στο διάστημα μεταξύ 

της Q2 - Q4 και θα είναι επιλογής του εργοστασίου κατασκευής. 

Με κάθε παρτίδα παράδοσης, ο κατασκευαστής οφείλει να προσκομίζει βεβαίωση στην οποία θα 

αναφέρονται τα ακόλουθα: 

• Το σύνολο των υδρομετρητών της παράδοσης πρέπει να έχει δοκιμαστεί και οι αποκλίσεις όλων των 

υδρομετρητών είναι εντός των προβλεπομένων από τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Πρότυπα. 

• Η μέθοδος δοκιμής. 

• Οι παροχές δοκιμής (l/h). 

• Ο χρόνος δοκιμής ή ο όγκος του νερού σε κάθε παροχή. 

 

8. Απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα: 

Τα υδρόμετρα και τα παρελκόμενα σύνδεσής τους (ενωτικά και βαλβίδες αντεπιστροφής) θα πρέπει επί 

ποινή αποκλεισμού να συνοδεύονται με τα απαραίτητα συνοδευτικά πιστοποιητικά - έγγραφα όπως:  

1. Τεχνικό φυλλάδιο/ τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων υδρομετρητών και παρελκομένων. 

2. Διάγραμμα καμπύλης πτώσης πίεσης και σφάλματος των προσφερόμενων υδρομετρητών. 

3. Πλήρης έγκριση προτύπου σύμφωνα με την MID 22/2004 ή τη νεότερη MID 2014/32 των 

προσφερόμενων υδρομετρητών. 

4. Πιστοποίηση του εργοστασίου κατασκευής των προσφερόμενων υδρομετρητών σύμφωμα με την 

MID 22/2004 ή τη νεότερη MID 32/2014/E.E (Παραρτήματα Β+Δ ή Η1+Δ). 

5. Η καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών, στο σύνολο τους, από πλευράς υγιεινής 

(πλαστικό, διάφορα κράματα, κ.α.) θα αποδεικνύεται με πιστοποιητικά από αναγνωρισμένους 

Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς - Φορείς (KTW/DVGW, ACS, WRAS, HYDROCHECK, κλπ). 

6. Δήλωση στοιχείων του εργοστασίου κατασκευής συναρμολόγησης , ελέγχου και δοκιμής και εγγύηση 

για τρία (3) τουλάχιστον έτη των προσφερόμενων υδρομετρητών και παρελκομένων και από το 

συμμετέχοντα. 

7. Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του οίκου κατασκευής των προσφερόμενων υδρομετρητών και 

παρελκομένων. 

8. Βεβαιώσεις καλής λειτουργίας για τους προσφερόμενους υδρομετρητές από άλλες επιχειρήσεις  

ύδρευσης. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 5 

 
ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ΤΥΠΟΥ WOLTMAN  ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ DN80MM, DN100MM, DN125MM  

 
1.Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Τα χαρακτηριστικά των υδρομετρητών θα είναι τα ακόλουθα: 

1.1 Οι προσφερόμενοι υδρομετρητές θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τον κανονισμό τυποποίησης 

ΙSO 4064. Όσον αφορά τα μετρολογικά τους στοιχεία, θα πληρούν τα αναφερόμενα  στην Ευρωπαϊκή 

Οδηγία MID 2004/22/EE ή τη νεότερη MID 2014/32/ΕΕ και έχουν αντίστοιχα ή καλύτερα μετρολογικά 

χαρακτηριστικά. 
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1.2 Οι υδρομετρητές θα είναι WOLTMAN, φλαντζωτοί, ταχυμετρικοί, ξηρού τύπου, ευθείας ανάγνωσης, 

μετρολογικής  κλάσης τουλάχιστον R100. Τα μεγέθη και τα αντίστοιχα πεδία τιμών παροχής,  θα πληρούν τα 

ακόλουθα: 

 

 

ΟΝΟΜ. ΜΕΓΕΘΟΣ (mm) 80 100 125 

Q3. (m3/h) 100 160 160 

Q4. (m3/h) 125 200 200 

Q2. (m3/h) 1,6 2,56 2,56 

Q1. (m3/h) 1 1,6 1,6 

όπου, 

Q1 (Ελάχιστη παροχή):  Η κατώτατη παροχή στην οποία ο υδρομετρητής παρέχει ενδείξεις που πληρούν τις 

σχετικές με το μέγιστο επιτρεπόμενο σφάλμα απαιτήσεις. 

Q2 (Μεταβατική παροχή):  Ως «μεταβατική παροχή» νοείται η τιμή παροχής μεταξύ της μόνιμης και της 

ελάχιστης παροχής, η οποία διαιρεί το πεδίο τιμών παροχής σε δύο ζώνες, την «ανώτερη ζώνη» και την 

«κατώτερη ζώνη». Σε κάθε ζώνη αντιστοιχεί ένα χαρακτηριστικό μέγιστο επιτρεπόμενο σφάλμα. 

Q3 (Μόνιμη παροχή): Η ανώτατη παροχή στην οποία ο υδρομετρητής λειτουργεί ικανοποιητικά σε κανονικές 

συνθήκες χρήσης, δηλαδή σε συνθήκες σταθερής ή διακεκομμένης ροής. 

Q4 (Παροχή υπερφόρτισης): Ως «παροχή υπερφόρτισης» νοείται η ανώτατη παροχή στην οποία ο 

υδρομετρητής λειτουργεί ικανοποιητικά για ένα μικρό χρονικό διάστημα, χωρίς να υποστεί φθορά. 

 

1.3 Τα πραγματικά μετρολογικά χαρακτηριστικά του υδρομετρητή οφείλουν να είναι ίδια ή καλύτερα από τα 

αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 

1.4 Ειδικότερα, η παροχή έναρξης καταγραφής, δεν θα πρέπει να αποκλίνει πέραν του 10% από τα 

παρακάτω όρια: 

 

ΟΝΟΜ. ΜΕΓΕΘΟΣ  (mm) 80 100 125 

Παροχή έναρξης 

καταγραφής  (m3/h) 

0,1 0,15 0,20 

 

1.5 Οι υδρομετρητές θα είναι κατασκευασμένοι για ασφαλή λειτουργία και μέτρηση με ακρίβεια, σε δίκτυο 

διανομής πόσιμου νερού. 

1.6 Θα τοποθετηθούν εντός ή εκτός φρεατίων σε οριζόντια ή επικλινή θέση λειτουργίας. 

1.7 Για την αποφυγή δέσμευσης της εταιρείας για τη θέση λειτουργίας του υδρομετρητή (κατά την 

τοποθέτηση), η μετρολογική κλάση θα πρέπει να αναφέρεται και να ισχύει για κάθε θέση λειτουργίας του 

υδρομετρητή χωρίς περιορισμούς. 

1.8 Οι υδρομετρητές θα είναι κατασκευασμένοι για πίεση λειτουργίας 16 bar και εύρος θερμοκρασίας νερού, 

0 - 30°C. 

1.9 Οι προσφερόμενοι υδρομετρητές θα έχουν έγκριση τύπου της Ε.Ε. 

1.10 Τα μεγέθη, τα υλικά κατασκευής, τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, η ακρίβεια ενδείξεων, τα ανεκτά 

σφάλματα, η πτώση πίεσης, η στεγανότητα, η αντοχή στην πίεση και τα χαρακτηριστικά του μετρητικού 

μηχανισμού θα είναι σύμφωνα με τους αναφερόμενους στο πρώτο εδάφιο της παράγρ 1. κανονισμούς και 

οδηγίες. 

1.11 Για κατασκευαστικά, κλπ. στοιχεία, που δεν αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν τα 

προβλεπόμενα από τους παραπάνω κανονισμούς. 

1.12 Ο υδρομετρητής θα πρέπει να χωρίζεται εύκολα στα τμήματα, τα οποία τον απαρτίζουν (δυνατότητα 

επισκευής με χρήση ανταλλακτικών). 

1.13 Θεωρείται απαραίτητος ο εξοπλισμός τους με αντιμαγνητική προστασία, για την αποτελεσματικότητα 

της οποίας ο προμηθευτής θα χορηγήσει στοιχεία. 

1.14 Ο προσφερόμενος τύπος του υδρομετρητή θα έχει δοκιμαστεί με επιτυχία από επιχειρήσεις ύδρευσης. 

1.15 Ο αριθμός σειράς των υδρομετρητών θα καθορίζεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Θ, θα είναι χαραγμένος με έντονα 

στοιχεία σε ειδική θέση επί του μετρητικού μηχανισμού ή σε μεταλλικά ταμπελάκια, τα οποία θα είναι 

τοποθετημένα και στις δύο φλάντζες. 
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1.16 Οι υδρομετρητές θα έχουν τη δυνατότητα ομαλής λειτουργίας σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 0ο 

C έως 50ο C. 

1.17 Οι υδρομετρητές θα έχουν τη δυνατότητα μελλοντικής σύνδεσης με μονάδα ασύρματης επικοινωνίας , 

χωρίς επιπλέον εσωτερικές τροποποιήσεις και χωρίς να απαιτείται η απομάκρυνσή τους από το δίκτυο, 

όπου θα βρίσκονται τοποθετημένοι. Πλήρη περιγραφή και τεχνικά στοιχεία για την λειτουργία του 

συστήματος, της παλμοδοτικής διάταξης, του απαιτούμενου εξοπλισμού και του λογισμικού θα πρέπει να 

υποβληθούν. 

1.18 Οι μετρητές θα περιλαμβάνουν διάταξη προστασίας που δεν θα επιτρέπει την αποσυναρμολόγηση 

τους, χωρίς την καταστροφή της διάταξης προστασίας. 

1.19 Οι υδρομετρητές θα παραδοθούν πλήρεις και θα συνοδεύονται με τους αντίστοιχους κοχλίες, 

περικόχλια σύνδεσης, ροδέλες, φλάντζες κατά DIN 2532 και παρεμβύσματα. 

 

2. Ειδικά χαρακτηριστικά κελύφων: 

2.1 Στο σώμα του υδρομετρητή και σε δύο θέσεις, θα υπάρχει ανάγλυφη σήμανση ροής με βέλη επαρκούς 

μεγέθους. 

2.2 Το μήκος του σώματος από άκρο σε άκρο θα είναι: 

 

ΟΝΟΜ.ΜΕΓΕΘΟΣ   (mm) 80 100 125 

Μήκος (mm) 200/225 250 250 

 

2.3 Το υλικό κατασκευής του σώματος θα πρέπει να είναι ανθεκτικό σε εσωτερική και εξωτερική διάβρωση ή 

να έχει υποστεί την κατάλληλη εσωτερική αντιδιαβρωτική προστασία. 

2.4 Η πλήρωση χυτευτικών ελαττωμάτων, πόρων, κ.λ.π. του σώματος με ξένη ύλη ή κόλληση απαγορεύεται. 

2.5 Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την αντιδιαβρωτική προστασία θα πρέπει από πλευράς υγιεινής να 

είναι κατάλληλο για πόσιμο νερό. 

2.6 Για κατασκευαστικά, κλπ. στοιχεία που δεν αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν τα 

προβλεπόμενα από τους παραπάνω κανονισμούς. 

2.7 Η άρθρωση συναρμογής καλύμματος με το περικάλυμμα πρέπει να εξασφαλίζει ασφαλή και ομαλή 

λειτουργικότητα. 

 

3.  Χαρακτηριστικά μετρητικών μηχανισμών: 

3.1 Σε καμία περίπτωση και από οποιαδήποτε αιτία το προστατευτικό (κρύσταλλο ή πλαστικό) του 

μετρητικού μηχανισμού, δε θα θολώνει εσωτερικά. Ο μετρητικός μηχανισμός των υδρομετρητών δεν θα 

έρχεται σε επαφή όχι μόνο με το νερό της παροχής αλλά ούτε και με την υγρασία του ατμοσφαιρικού αέρα. Η 

μετάδοση της κίνησης θα γίνεται μαγνητικά. Επίσης θα περιστρέφεται κατά 360ο για ευκολότερη λήψη των 

ενδείξεων. 

3.2 Οι υδρομετρητές θα έχουν ρυθμιστεί και δοκιμαστεί σχετικά με την ορθή καταγραφή τους εντός των 

προβλεπόμενων ορίων. 

3.3 Ο υδρομετρητής θα έχει τη δυνατότητα αντικατάστασης του μετρητικού μηχανισμού, χωρίς την ανάγκη 

αφαίρεσης του σώματος του υδρομετρητή από το δίκτυο. 

3.4 Οι υδρομετρητές θα έχουν τουλάχιστον μία έξοδο επαφής read και μία έξοδο επαφής opto. 

3.5 Στην πλάκα ενδείξεων του μετρητικού μηχανισμού ή σε ένθετη ταμπέλα στο πλάι του μετρητικού 

μηχανισμού ή στη φλάντζα του υδρομετρητή θα αναφέρονται τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή MID 

2014/32/EE ή αντίστοιχα με την MID 2004/22/EE και συγκεκριμένα: 

• Το Εμπορικό σήμα ή το όνομα του κατασκευαστή. 

• Η μετρολογική κλάση. 

• Η μόνιμη (Q3) παροχή σε m3/h. 

• Το έτος κατασκευής. 

• Η μέγιστη πίεση λειτουργίας σε bars ( PN ). 

• Τα γράμματα V ή H για τη θέση λειτουργίας που αντιστοιχεί η μετρολογική κλάση . 

• Το σήμα εγκρίσεως τύπου ΕΕ. 
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4. Ακρίνεια ενδείξεων- Μέγιστα ανεκτά σφάλματα: 

Τα μέγιστα ανεκτά σφάλματα σε κάθε περιοχή μέτρησης ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία και είναι 

τα ακόλουθα: 

• Το μέγιστο ανεκτό σφάλμα στην ακρίβεια μέτρησης στην περιοχή μεταξύ της Q2 

(συμπεριλαμβανομένης) και της Q4 σύμφωνα με την MID 2004/22/EE ή τη νεότερη MID 2014/32/EU, 

θα είναι   ±2% . 

• Το μέγιστο ανεκτό σφάλμα στην ακρίβεια μέτρησης στην περιοχή μεταξύ της 

Q1(συμπεριλαμβανομένης) και Q2 (εξαιρουμένης) σύμφωνα με την MID 2004/22/EE ή τη νεότερη 

MID 2014/32/EU, θα είναι ± 5%. 

 

5. Πτώση πιέσεως: 

Η απώλεια πιέσεως, η οφειλόμενη στο μετρητή, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,63 bar υπό μόνιμη 

παροχή Q3 (ΔΡ63). 

 

6. Αντοχή σε πίεση: 

Οι υδρομετρητές πρέπει να αντέχουν τη συνεχή πίεση του νερού, για την οποία είναι κατασκευασμένοι 

(ονομαστική πίεση PN), χωρίς να παρουσιάζονται προβλήματα ή ελαττώματα. Η ονομαστική πίεση ορίζεται 

στα 16 bar. Κάθε υδρομετρητής πρέπει να μπορεί να αντέξει, χωρίς καταστροφή ή εμπλοκή, πίεση 2 φορές 

την ονομαστική πίεση εφαρμοζόμενη επί 1 λεπτό. 

 

7. Ρύθμιση- δοκιμές: 

Η ρύθμιση και η δοκιμή όλων των υδρομετρητών θα γίνει από τον κατασκευαστή και οι σχετικές 

δαπάνες βαρύνουν τον προμηθευτή. 

Οι παροχές δοκιμής (εκτός της ρύθμισης) θα είναι κατά ελάχιστο τρεις (3). Οι δύο παροχές δοκιμής θα 

είναι υποχρεωτικά η Q1 και η Q2, όπως αυτές ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία MID 2004/22/EE ή τη 

νεότερη MID 2014/32/EU, ενώ η τρίτη παροχή δοκιμής θα βρίσκεται στο διάστημα μεταξύ της Q3 και Q4 και 

θα είναι επιλογής του εργοστασίου κατασκευής. 

Με κάθε παρτίδα παράδοσης, ο κατασκευαστής οφείλει να προσκομίζει βεβαίωση στην οποία θα 

αναφέρονται τα ακόλουθα: 

• Το σύνολο των υδρομετρητών της παράδοσης έχει δοκιμαστεί και οι αποκλίσεις όλων των 

υδρομετρητών είναι εντός των προβλεπομένων από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 14154 ορίων. 

• Η μέθοδος δοκιμής. 

• Οι παροχές δοκιμής (l/h). 

• Ο χρόνος δοκιμής σε κάθε παροχή. 

 

8. Απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα:  

Τα υδρόμετρα θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύονται με τα απαραίτητα συνοδευτικά 

πιστοποιητικά - έγγραφα όπως:  

1. Τεχνικό φυλλάδιο/ τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων υδρομετρητών.  

2. Διάγραμμα καμπύλης πτώσης πίεσης και σφάλματος των προσφερόμενων υδρομετρητών. 

3. Πλήρης έγκριση προτύπου σύμφωνα με την MID 22/2004 ή νεότερη MID 2014/32 των 

προσφερόμενων υδρομετρητών. 

4. Πιστοποίηση του εργοστασίου κατασκευής των προσφερόμενων υδρομετρητών σύμφωμα με την 

MID 22/2004 ή τη νεότερη MID 32/2014/E.E (Παραρτήματα Β+Δ ή Η1+Δ). 

5. Πιστοποιητικό καταλληλότητας της βαφής του σώματος των προσφερόμενων υδρομετρητών για 

χρήση σε αγωγούς πόσιμου νερού από αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς-Φορείς 

(KTW, DVGW, ACS, WRAS, κλπ).  

6. Πιστοποιητικό καταλληλότητας των προσφερόμενων υδρομετρητών (τελικό προϊόν) για χρήση σε 

αγωγούς πόσιμου νερού από αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς-Φορείς (KTW, DVGW, 

ACS, WRAS, κλπ).  

7. Δήλωση στοιχείων του εργοστασίου κατασκευής συναρμολόγησης, ελέγχου και δοκιμής και εγγύηση 

για τρία (3) τουλάχιστον έτη από τον οίκο κατασκευής των προσφερόμενων υδρομετρητών και από 

το συμμετέχοντα. 
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8. Πιστοποιητικό διαπίστευσης του εργαστηρίου δοκιμής των υδρομετρητών του κατασκευαστή, το 

οποίο θα έχει εκδοθεί από επίσημο φορέα διαπίστευσης της Ευρωπαϊκής ένωσης κατά ΕΝ17025. Ο 

κοινοποιημένος φορέας διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά το πρότυπο ΕΝ17025 πρέπει να ανήκει 

σε διεθνή οργανισμό διαπίστευσης εργαστηρίων. Δηλώσεις συμμόρφωσης με το παραπάνω 

πρότυπο από αναρμόδιους φορείς δεν γίνονται αποδεκτές. 

9. Δήλωση όπου θα αναφέρεται με ακρίβεια η τοποθεσία της εγκατάστασης του πιστοποιημένου 

εργαστηριού δοκίμων κατά EN17025 στο οποίο θα δοκιμαστούν οι τελικά παραδιδόμενοι 

υδρομετρητές αλλά και τα προσκομισθέντα δείγματα.  

10. Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του οίκου κατασκευής των προσφερόμενων υδρομετρητών και 

παρελκομένων. 

11. Βεβαιώσεις καλής λειτουργίας για τους προσφερόμενους υδρομετρητές από άλλες επιχειρήσεις  

ύδρευσης. 
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ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 
 
1. Γενικά   Χαρακτηριστικά: 

Με σκοπό την προστασία των οικιακών υδρομετρητών από μη εξουσιοδοτημένη χρήση, οι 

υδρομετρητές διατομής DN15 μπορούν να ασφαλιστούν από επαναχρησιμοποιούμενες μεταλλικές 

ασφάλειες μεγάλης αντοχής.  

Οι ορειχάλκινες ασφάλειες θα πρέπει να ασφαλίζονται στην θέση εγκατάστασής τους μέσω ειδικής 

ασφάλειας στο ένα τους άκρο έτσι ώστε να είναι αδύνατη η απομάκρυνση τους από το δίκτυο.  

Οι ασφάλειες θα είναι επαναχρησιμοποιήσιμες, κατασκευασμένες από ορείχαλκο ποιότητας CW614N/ 

CW617N ή ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304/316, κυλινδρικής μορφή και κατάλληλων διαστάσεων ώστε να 

καλύπτουν πλήρως  τα ρακόρ σύνδεσης των υδρομετρητών όπου και αν αυτά είναι τοποθετημένα και θα 

πρέπει να περιστρέφονται ελεύθερα γύρο από τα ρακόρ ώστε να μην είναι δυνατή η αποσυναρμολόγηση του 

ρακόρ με οποιοδήποτε τρόπο. Οι ασφάλειες θα αποτελούνται, από δυο μέρη και θα είναι έτσι 

κατασκευασμένες ώστε να τοποθετούνται με ένα και μόνο τρόπο. Τα δύο μέρη θα συνδέονται στη μία μεριά 

μέσω κατάλληλων εγκοπών ενώ στην άλλη θα φέρουν διάταξη κλειδώματος αποτελούμενη από ειδικό 

κοχλία ασφάλισης και σπείρωμα. Ο κοχλίας θα έχει τέτοια διαμόρφωση ώστε να μπορεί να ελέγχεται μόνο με 

την χρήση ειδικού κλειδιού χειρισμού το οποίο θα είναι πρακτικά αδύνατο να αντιγραφεί και δε θα 

κυκλοφορεί στο εμπόριο.  

Ο προμηθευτής θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του και το κόστος 2 κλειδιών χειρισμού 

που θα πρέπει να παραδοθούν μαζί με τις ασφάλειες. Ο χειρισμός των κλειδιών θα πρέπει να είναι απλός, τα 

κλειδιά θα πρέπει απαραίτητα να είναι αδιαίρετα και να αποτελούν ένα ενιαίο τεμάχιο αδύνατο να διαχωριστεί 

ή να αποσυναρμολογηθεί σε παραπάνω του ενός τμήματα έτσι ώστε να μη μπορεί να χαθεί κάποιο τμήμα 

του στο χώρο εγκατάστασης.  

 

 

 

2. Εγγυήσεις: 

Οι ασφάλειες θα είναι εγγυημένες για χρονική διάρκεια ομαλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών από την 

ημέρα παραλαβής τους. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει με καινούρια κάθε ασφάλεια 

που θα υποστεί, εντός του χρόνου εγγύησης, βλάβη που θα  οφείλεται σε κατασκευαστική ατέλεια. 

 

3. Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν επί ποινής αποκλεισμού για τις μεταλλικές ασφάλειες: 
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• Πλήρη τεχνικά φυλλάδια και κατασκευαστικά σχέδια της κατασκευάστριας εταιρείας των 

προσφερόμενων μεταλλικών ασφαλειών και των κλειδιών χειρισμού τους. 

• Αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων μεταλλικών ασφαλειών 

και των κλειδιών χειρισμού τους. 

• Εγγύηση του προμηθευτή και του οίκου κατασκευής για την καλή λειτουργία των μεταλλικών 

ασφαλειών που προσφέρει για τρία (3) χρόνια τουλάχιστον. Στην εγγύηση θα αναφέρεται ρητά ότι ο 

προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει με καινούργιες όλες τις μεταλλικές ασφάλειες  

στις οποίες θα παρουσιαστούν κατασκευαστικές αστοχίες ή ατέλειες εντός του χρόνου εγγύησης.  

• Δήλωση στην οποία θα αναφέρονται με σαφήνεια τα στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής αλλά και 

τα στοιχεία του προμηθευτή (Επωνυμία, ταχ. Διεύθυνση, Αντικείμενο, κ.λ.π.). 

• Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2015 του εργοστασίου κατασκευής, συναρμολόγησης και δοκιμής των 

μεταλλικών ασφαλειών.  

• Βεβαιώσεις καλής λειτουργίας από υπηρεσίες ύδρευσης σχετικά με την προμήθεια ορειχάλκινων 

ασφαλειών.  

• Ένα (1) πλήρες και λειτουργικό δείγμα των προσφερόμενων ασφαλειών και ένα (1) κλειδί χειρισμού 

τα οποία επί ποινής αποκλεισμού της προσφοράς θα πρέπει να είναι 100% όμοια με αυτά που 

περιγράφονται στην προσφορά του κάθε προμηθευτή. 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ DN15 L110 R800 
1.Γενικά: 

Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία υδρομετρητών χωρίς 

κινούμεν μέρη (smart meters) σε υφιστάμενες θέσεις υδρομετρητών με σκοπό την πιλοτική εφαρμογή 

συστήματος αυτόματης ανάγνωσης ενδείξεων Drive – By AMR όπως περιγράφεται στη συνέχεια. 

 

2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Υδρομετρητών: 

Οι υδρομετρητές θα χρησιμοποιηθούν για την καταμέτρηση της κατανάλωσης των παροχών πόσιμου νερού 

σε επιλεγμένες θέσεις στις απολήξεις του δικτύου. Οι υδρομετρητές θα τοποθετηθούν εντός υφιστάμενων 

φρεατίων ή σε συλλέκτες σε οριζόντια, κεκλιμένη ή κάθετη θέση λειτουργίας για το λόγο αυτό η μετρολογική 

τους κλάση θα πρέπει να παραμένει αμετάβλητη σε κάθε θέση τοποθέτησης.  

Οι υδρομετρητές θα είναι κατασκευασμένοι για ασφαλή λειτουργία και μέτρηση με ακρίβεια, σε δίκτυο 

διανομής πόσιμου νερού. Συγκεκριμένα οι μετρητές δεν θα έχουν κινούμενα μέρη και μπορούν να είναι 

ηλεκτρομαγνητικοί, μαγνητικού πεδίου, ή τεχνολογίας υπερήχων ή οποιασδήποτε άλλης δόκιμης τεχνολογίας 

η οποία, επί ποινής αποκλεισμού, δεν θα απαιτεί κινούμενα μέρη (παρεμβαλλόμενα στη ροή του νερού) για 

την πραγματοποίηση της μέτρησης και θα τροφοδοτούνται από εσωτερική πηγή ενέργειας (μπαταρία) με 

διάρκειας ζωής μεγαλύτερη ή ίση των δώδεκα (12) ετών.  

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια μετρητών θα πρέπει να πληρούν επί ποινή αποκλεισμού τις 

Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τα ισχύοντα κατασκευαστικά πρότυπα. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί υδρομετρητές που συμμορφώνονται πλήρως με την Ευρωπαϊκή οδηγία MID 

2004/22/Ε.Ε. ή τη νεότερη MID 2014/32/E.E., υπό την προϋπόθεση ότι το εργοστάσιο κατασκευής φέρει 

πιστοποίηση σύμφωνα με τη συγκεκριμένη οδηγία (Παραρτήματα Η1 ή Β+Δ ή Β+ΣΤ) η οποία θα πρέπει να 

υποβληθεί με την προσφορά. Οι προσφερόμενοι μετρητές θα πρέπει απαραίτητα να συμμορφώνονται με τις 

παρακάτω απαιτήσεις: 

• Μήκος: L=110mm από άκρο σε άκρο  

• Κλάση ακρίβειας R=800 

• Μόνιμη παροχή Q3=2,5 m3/h 

• Σπείρωμα σύνδεσης άκρων: G ¾ ¨B 

• Ονομαστική διάμετρος: DN15mm 

• Σχέση Q2/Q1 = 1,6 
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• Σχέση Q4/Q3 = 1,25 

• Κλάση θερμοκρασίας min T30 

• Κλάση πίεσης MAP 16 

Για τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν αναφέρονται παραπάνω, οι μετρητές θα είναι σύμφωνοι με 

τα πρότυπα κατασκευής ΕΝ14154. Η έναρξη καταγραφής θα πρέπει να είναι Qstart<1lt/h και θα  

πιστοποιείται βάσει επίσημων αποτελεσμάτων δοκιμών ή από επίσημη δήλωση του κατασκευαστή, 

αντίγραφα των οποίων θα πρέπει να υποβληθούν στην προσφορά.  

Οι υδρομετρητές θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε δίκτυο διανομής πόσιμου νερού και θα φέρουν 

πιστοποιητικά καταλληλόλητας από αναγνωρισμένους Εθνικούς, ή διεθνείς Οργανισμούς – Φορείς 

πιστοποίησης αναφορικά με την καταλληλότητα τους για πόσιμο νερό. 

Το υλικό κατασκευής του σώματος των μετρητών μπορεί να είναι κατασκευασμένο είτε από συνθετικό υλικό 

που θα διαθέτει άριστες μηχανικές ιδιότητες και θα πληροί τις συνθήκες καταλληλότητας για χρήση σε 

πόσιμο νερό, είτε από ορείχαλκο υψηλής ποιότητας. 

Για την περίπτωση κατασκευής του κελύφους των μετρητών με κράμα ορείχαλκου θα πρέπει να έχει 

περιεκτικότητα σε χαλκό 75% με κατάλληλες αναλογίες κασσίτερου, ψευδάργυρου, κλπ. ώστε να 

εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες μηχανικές ιδιότητες. Στην περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί ορείχαλκος με 

περιεκτικότητα σε χαλκό χαμηλότερη του 75% και μέχρι 60%, ο προμηθευτής οφείλει να το αναφέρει σαφώς 

στην προσφορά του, η σύσταση θα πρέπει να είναι σύμφωνη με αυτή που πιθανώς αναγράφεται στην 

έγκριση προτύπου. Η πλήρωση χυτευτικών ελαττωμάτων, πόρων, κλπ. των ορειχάλκινων τμημάτων, με ξένη 

ύλη ή κόλληση απαγορεύεται. 

Όλα τα σπειρώματα του σώματος των μετρητών θα έχουν τις προβλεπόμενες από τους σχετικούς περί 

σπειρωμάτων κανονισμούς ανοχές και θα εξασφαλίζουν ομαλή και ασφαλή κοχλίωση. 

Ο αριθμός σειράς των μετρητών θα είναι τυπωμένος ή χαραγμένος με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες σε 

κατάλληλη θέση έτσι ώστε να διασφαλίζει την ταυτοποίηση του μετρητή στη πάροδο του χρόνου. Η θέση 

αναγραφής θα είναι στην άνω επιφάνεια ανάγνωσης του μετρητή ή στο σώμα του αλλά πάντοτε σε εύκολα 

αναγνώσιμη θέση. 

Η κλάση ακρίβειας των μετρητών δε θα πρέπει να επηρεάζεται από τη θέση εγκατάστασης (οριζόντια, 

κάθετη ή κεκλιμένη) και η εγκατάστασή του στο δίκτυο δε θα πρέπει να απαιτεί ευθύγραμμα τμήματα 

αγωγών πριν και μετά τον μετρητή (U0/D0). 

Οι υδρομετρητές θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για τη μέτρηση της παροχής και προς τις δύο κατευθύνσεις 

ροής, οι οποίες θα αθροίζονται ξεχωριστά, με δυνατότητα ένδειξης κάθε μιας.   

Οι υδρομετρητές θα πρέπει να φέρουν οθόνη ενδείξεων τύπου LCD ή άλλης τεχνολογίας στην οποία θα 

εμφανίζονται με απόλυτη ευκρίνεια ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή έντονης ηλιοφάνειας και 

υπό μεγάλη γωνία ανάγνωσης, τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

• Ο αθροιστής του μετρητή  

• H διεύθυνσης της ροής 

• Ο συναγερμός παραβίασης του μετρητή 

• Ο συναγερμός ανίχνευσης διαρροής, 

• Ο συναγερμός ανίχνευσης θραύσης αγωγού 

• Ένδειξη παροχής 

Οι υδρομετρητές θα φέρουν ενσωματωμένη διάταξη καταγραφής και μετάδοσης των δεδομένων η οποία δεν 

θα αποτελεί επιπλέον εξάρτημα αλλά θα πρέπει να εμπεριέχεται εντός του σώματος του μετρητή, δε θα 

πρέπει να είναι εμφανής και δεν θα είναι δυνατόν να αφαιρεθεί. Η παλμοδοτική διάταξη θα πρέπει να 

ενεργοποιείται από τον χρήστη και ο υδρομετρητής θα πρέπει να είναι έτοιμος χωρίς καμία προσθήκη να 

ενταχθεί ασύρματα σε όλες τις εφαρμοζόμενες τεχνολογίες αυτόματης ανάγνωσης ενδείξεων (AMR) και πιο 

συγκεκριμένα Walk-by, Drive-by και Fixed Network.  

Οι υδρομετρητές θα είναι εξοπλισμένοι με ειδική προστασία του παραγόμενου ηλεκτρομαγνητικού πεδίου ή 

της ακτίνας εκπομπής των υπερήχων ή οποιασδήποτε άλλης τεχνολογίας μέτρησης χρησιμοποιούν, από 

εξωτερικές πηγές επιρροής για την αποτελεσματικότητα της οποίας ο προμηθευτής θα χορηγήσει πλήρη 

στοιχεία και σχετικά πιστοποιητικά. 

Σε ειδική θέση επί του μετρητή όπως προβλέπεται από την έγκριση τύπου θα πρέπει κατ ελάχιστον να 

αναφέρονται τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή Οδηγία ΜΙD και συγκεκριμένα: 

• Το Εμπορικό σήμα ή το όνομα του κατασκευαστή, 

• Ο τύπος του υδρομετρητή,  
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• Η κλάση ακρίβειας, 

• Η μόνιμη παροχή σε m3/h,  

• Το έτος κατασκευής, 

• Η σήμανση CE, 

• Η μέγιστη πίεση λειτουργίας σε bars (ΜΑΡ), 

• Η κλάση θερμοκρασίας (Τ), 

• Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας,  

• Ο σειριακός αριθμός του μετρητή και 

• Ο αριθμός της έγκρισης τύπου του μετρητή. 

Τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, η ακρίβεια ενδείξεων, τα ανεκτά σφάλματα, η πτώση πίεσης, η στεγανότητα 

και η αντοχή στην πίεση θα είναι σύμφωνα με τους παραπάνω αναφερόμενους κανονισμούς και οδηγίες. 

Για κατασκευαστικά, κλπ στοιχεία που δεν αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν τα προβλεπόμενα 

από τους παραπάνω κανονισμούς. 

Οι υδρομετρητές θα πρέπει να είναι πλήρως προστατευμένοι, με βαθμό προστασίας ΙΡ68 και να μπορούν να 

λειτουργούν σε αντίξοες συνθήκες τοποθέτησης.  

Οι υδρομετρητές θα πρέπει να έχουν δυνατότητα συναγερμού και ομαλής μέτρησης της παροχής σε 

περίπτωση ύπαρξης αέρα στο διερχόμενο νερό. Επίσης οι μετρητές θα πρέπει να μπορούν να καταγράφουν 

χωρίς να επηρεάζονται τα μετρολογικά τους χαρακτηριστικά στην περίπτωση που στο διερχόμενο νερό 

υπάρχουν φερτά υλικά.  

Η διάταξη μετάδοσης ενδείξεων που θα φέρουν ενσωματωμένη οι προσφερόμενοι μετρητές θα είναι νέας 

γενιάς, μεγάλης ακριβείας και θα πρέπει να λειτουργεί σε συχνότητες μετάδοσης 868MHz/ 433MHz ή άλλης 

συχνότητας ελεύθερων δικαιωμάτων χρήσης στην Ε.Ε.. Οι συχνότητες επικοινωνίας θα πρέπει να είναι 

κατάλληλες για χρήση με πρωτόκολλο Wireless Mbus. 

Η διάταξη μετάδοσης ενδείξεων θα πρέπει να είναι ενεργειακά αυτόνομη και θα τροφοδοτείται από 

ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη από τον 

κατασκευαστή και να έχει υπολογισθεί λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένο ρυθμό επικοινωνίας (που θα 

αναφέρεται στην προσφορά του προμηθευτή) προς το δίκτυο AMR/AMI. Ως ρυθμός επικοινωνίας νοείται η 

συχνότητα αποστολής πακέτων ασύρματης επικοινωνίας από τον υδρομετρητή. Βάσει των παραπάνω 

προϋποθέσεων η διάρκεια ζωής του μετρητή θα πρέπει να είναι η μέγιστη δυνατή και σε κάθε περίπτωση 

μεγαλύτερη των δώδεκα (12) ετών. Η ημερομηνία λήξης της μπαταρίας θα πρέπει να αναφέρεται σε ειδική 

θέση επί του υδρομετρητή όπως προβλέπεται από την έγκριση τύπου. 

Η διάταξη μετάδοσης ενδείξεων θα πρέπει να φέρει καταγραφικό τιμών το οποίο θα μπορεί να καταγράφει 

την ένδειξη ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατόπιν εντολής από τον χειριστή. Για το λόγο αυτό θα φέρει 

επίσης ρολόι πραγματικού χρόνου για την καταγραφή των ενδείξεων. Η μετάδοση των καταγεγραμμένων 

δεδομένων, θα πραγματοποιείται κατ’ εντολή του χειριστή, μέσω του συστήματος  ασύρματης επικοινωνίας. 

Το καταγραφικό δεν θα αποτελεί επιπλέον εξάρτημα αλλά θα πρέπει να εμπεριέχεται εντός του σώματος του 

μετρητή.  

Η θερμοκρασία λειτουργίας της διάταξης θα πρέπει να είναι από -10οC έως και +50 οC, ο βαθμός 

προστασίας ΙΡ68 και θα μπορεί να λειτουργήσει σε συνθήκες πλήρους βύθισης συνεχίζοντας την καταγραφή 

της κατανάλωσης ακόμα και εάν δεν είναι δυνατή η μετάδοση των δεδομένων.  

Η διάταξη μετάδοσης ενδείξεων θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα λειτουργίας τόσο σε κατάσταση 

αμφίδρομης επικοινωνίας κατά την οποία ο χρήσης λαμβάνει τις ενδείξεις του υδρομετρητή κατόπιν 

αποστολής σχετικού σήματος (από τη φορητή διάταξη προς τον υδρομετρητή), όσο και σε κατάσταση 

μονόδρομης επικοινωνίας κατά την οποία ο υδρομετρητής σε χρονικό διάστημα που παραμετροποιείται από 

το χρήστη στέλνει τις ενδείξεις προς τη φορητή διάταξη ανάγνωσης των ενδείξεων.  

Η απόσταση μετάδοσης θα πρέπει να είναι η μέγιστη δυνατή και θα πρέπει να δηλώνεται στην τεχνική 

προσφορά του κάθε συμμετέχοντα. Σε κάθε περίπτωση η απόσταση μετάδοσης θα είναι τουλάχιστον 500 

μέτρα σε άμεση οπτική. Η ποιότητα και η αξιοπιστία της λήψης των δεδομένων  πρέπει να είναι άμεση έτσι 

ώστε  η ταχύτητα διέλευσης κατά τη συλλογή  των δεδομένων να είναι η μεγαλύτερη δυνατή και να μπορεί να 

φθάνει μέχρι και τα 50km/h (όριο ταχύτητας διέλευσης οχημάτων εντός πόλης) ακόμη και για πυκνά 

εγκατεστημένους μετρητές.  

Οι διατάξεις θα πρέπει να έχουν δοκιμαστεί και να συμμορφώνονται με τα πρότυπα ΕΝ60950, ΕΝ300 220 

και ΕΝ301 489 της Ε.Ε ή άλλα αντίστοιχα. 
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Η διάταξη μετάδοσης θα επιτρέπει στην Υπηρεσία να λαμβάνει ενδείξεις και να συλλέγει τουλάχιστον τις 

ακόλουθες πληροφορίες (σε σύστημα Drive-by ή Walk-by): 

• Τύπο/ Αριθμό Υδρομετρητή, 

• Ένδειξη Υδρομετρητή, 

• Ένδειξη συναγερμών και 

• Επίπεδο σήματος 

Οι ελάχιστοι συναγερμοί που θα πρέπει να καταγράφονται και να εκπέμπουν συναγερμό στο χρήση κατά τη 

διαδικασία λήψης των ενδείξεων είναι : 

• Ανίχνευση διαρροή εντός της οικίας με χρονική σήμανση αρχής και τέλους,  

• Αντίστροφη παροχή με χρονική σήμανση αρχής και τέλους,  

• Θραύση του αγωγού εντός της οικίας με χρονική σήμανση αρχής και τέλους,   

• Ένδειξης κακόβουλης ενέργειας στον υδρομετρητή με χρονική σήμανση αρχής και τέλους,  

• Διακοπή παροχής με χρονική σήμανση αρχής και τέλους,  

• Ύπαρξη αέρα στο δίκτυο με χρονική σήμανση αρχής και τέλους,  

• Στιγμιαία παροχή,  

• Αθροιστή και προς τις δύο κατευθύνσεις της ροής και 

• Χαμηλή Μπαταρία 

Η διάταξη θα πρέπει να μπορεί να ανιχνεύσει εσωτερικές διαρροές εντός της οικίας του καταναλωτή με την 

χρήση ειδικού αλγορίθμου. Π.χ. συνεχής παροχή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα ορίζεται από 

την υπηρεσία. 

Σε περίπτωση που ο χειριστής επιθυμεί να λάβει όλα τα αναλυτικά δεδομένα καταγραφής (Data Logging) και 

το είδος του συναγερμού θα πρέπει να προσεγγίσει τη θέση του καταγραφικού οπότε και θα είναι σε θέση να 

ενημερωθεί για το πλήθος των μεταδιδόμενων ενδείξεων όπως προδιαγράφονται ανωτέρω αναφορικά με τις 

δυνατότητες της μονάδας επικοινωνίας.   

Ο προγραμματισμός των διατάξεων ή η αλλαγή παραμέτρων λειτουργίας θα πρέπει να γίνεται από το 

χρήστη οποιαδήποτε στιγμή.   

 

3. Τεχνική περιγραφή εργασιών εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία: 

Η τοποθέτηση των μετρητών θα γίνει από τον Ανάδοχο, (θα δοθεί κατάλογος από την την Υπηρεσία με 

πλήρη στοιχεία των προς αντικατάσταση μετρητών ήτοι τη διεύθυνση, τον αριθμό σειράς και τα στοιχεία του 

καταναλωτή) σε υφιστάμενο φρεάτιο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία στην πρόσοψη του κτίσματος του 

καταναλωτή – χρήστη.  Ο ανάδοχος θα πραγματοποιήσει την αντικατάσταση στην υφιστάμενη θέση των 

μετρητών χωρίς να βαρύνεται με το κόστος της δημιουργίας νέων ή της αποκατάστασης φθαρμένων 

υποδομών εκτός του κόστους των παρελκόμενων σύνδεσης (τηλεσκοπικός σφαιρικός κρουνός με σύστημα 

κλειδώματος, ορειχάλκινη ασφάλεια, ρακορ, συστολές και προεκτάσεις).  

Στη διαδικασία της αντικατάστασης των μετρητών περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι ακόλουθες διαδικασίες: 

• Η λήψη ψηφιακής φωτογραφίας και η καταχώρηση σε σχετική ψηφιακή λίστα του αριθμού σειράς, 

της ένδειξης κατανάλωσης και της θέσης του προς αντικατάσταση μετρητή. 

• Η αποξήλωση του παλιού υδρομετρητή. 

• Η τοποθέτηση του νέου μετρητή  

• Η λήψη ψηφιακής φωτογραφίας και η καταχώρηση σε σχετική ψηφιακή λίστα του αριθμού σειράς και 

της ένδειξης κατανάλωσης του νέου μετρητή 

• Η φόρτωση των παλαιών μετρητών και η επιστροφή τους σε σημείο που θα τους υποδειχθεί στις 

εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΘ 

• Η σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσής τους η οποία θα συνοδεύεται από ψηφιακό υλικών 

(φωτογραφίες) των θέσεων εγκατάστασης και λίστα με τις αντιστοιχίσεις των παλαιών και νέων 

μετρητών με πλήρη στοιχεία (αριθμούς σειράς, καταναλώσεις κλπ) 

 

4. Ακρίνεια ενδείξεων- Μέγιστα ανεκτά σφάλματα: 

Τα μέγιστα ανεκτά σφάλματα σε κάθε περιοχή μέτρησης ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία και είναι 

τα ακόλουθα: 
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• Το μέγιστο ανεκτό σφάλμα στην ακρίβεια μέτρησης στην περιοχή μεταξύ της Q2 

(συμπεριλαμβανομένης) και της Q4 σύμφωνα με την MID 2004/22/EE ή τη νεότερη MID 2014/32/EU 

θα είναι   ±2% . 

• Το μέγιστο ανεκτό σφάλμα στην ακρίβεια μέτρησης στην περιοχή μεταξύ της 

Q1(συμπεριλαμβανομένης) και Q2 (εξαιρουμένης) σύμφωνα με την MID 2004/22/EE ή τη νεότερη 

MID 2014/32/EU θα είναι   ± 5%. 

 

5. Πτώση πιέσεως: 

Η απώλεια πιέσεως, η οφειλόμενη στο μετρητή, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,63 bar υπό μόνιμη 

παροχή Q3 (ΔΡ63). 

6. Αντοχή σε πίεση: 

Οι υδρομετρητές πρέπει να αντέχουν τη συνεχή πίεση του νερού, για την οποία είναι κατασκευασμένοι 

(ονομαστική πίεση PN), χωρίς να παρουσιάζονται προβλήματα ή ελαττώματα. Η ονομαστική πίεση ορίζεται 

στα 16 bar.  

 

7. Ρύθμιση- δοκιμές: 

Η ρύθμιση και η δοκιμή όλων των υδρομετρητών θα γίνει από τον κατασκευαστή και οι σχετικές 

δαπάνες βαρύνουν τον προμηθευτή. 

Οι παροχές δοκιμής (εκτός της ρύθμισης) θα είναι κατά ελάχιστο τρεις (3). Οι δύο παροχές δοκιμής θα 

είναι υποχρεωτικά η Q1 και η Q2, όπως αυτές ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία MID 2004/22/EE ή τη 

νεότερη MID 2014/32/EU ενώ η τρίτη παροχή δοκιμής θα βρίσκεται στο διάστημα μεταξύ της Q3 και Q4 και 

θα είναι επιλογής του εργοστασίου κατασκευής. 

Με κάθε παρτίδα παράδοσης, ο κατασκευαστής οφείλει να προσκομίζει βεβαίωση στην οποία θα 

αναφέρονται τα ακόλουθα: 

• Το σύνολο των υδρομετρητών της παράδοσης έχει δοκιμαστεί και οι αποκλίσεις όλων των 

υδρομετρητών είναι εντός των προβλεπομένων ορίων. 

• Η μέθοδος δοκιμής. 

• Οι παροχές δοκιμής (l/h). 

• Ο χρόνος δοκιμής σε κάθε παροχή. 

 

8. Απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα:  

Τα υδρόμετρα θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύονται με τα απαραίτητα συνοδευτικά 

πιστοποιητικά - έγγραφα όπως:  

1. Τεχνικό φυλλάδιο/ τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων υδρομετρητών.  

2. Διάγραμμα καμπύλης πτώσης πίεσης και σφάλματος των προσφερόμενων υδρομετρητών. 

3. Πλήρης έγκριση προτύπου σύμφωνα με την MID 22/2004 ή νεότερη MID 2014/32 των 

προσφερόμενων υδρομετρητών. 

4. Πιστοποίηση του εργοστασίου κατασκευής των προσφερόμενων υδρομετρητών σύμφωμα με την 

MID 22/2004 ή τη νεότερη MID 32/2014/E.E (Παραρτήματα Β+Δ ή Η1+Δ). 

5. Πιστοποιητικό καταλληλότητας των προσφερόμενων υδρομετρητών (τελικό προϊόν) για χρήση σε 

αγωγούς πόσιμου νερού από αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς-Φορείς (KTW, DVGW, 

ACS, WRAS, κλπ).  

6. Δήλωση στοιχείων του εργοστασίου κατασκευής συναρμολόγησης, ελέγχου και δοκιμής και εγγύηση 

για τρία (3) τουλάχιστον έτη από τον οίκο κατασκευής των προσφερόμενων υδρομετρητών και από 

το συμμετέχοντα. 

7. Πιστοποιητικό διαπίστευσης του εργαστηρίου δοκιμής των υδρομετρητών του κατασκευαστή, το 

οποίο θα έχει εκδοθεί από επίσημο φορέα διαπίστευσης της Ευρωπαϊκής ένωσης κατά ΕΝ17025. Ο 

κοινοποιημένος φορέας διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά το πρότυπο ΕΝ17025 πρέπει να ανήκει 

σε διεθνή οργανισμό διαπίστευσης εργαστηρίων. Δηλώσεις συμμόρφωσης με το παραπάνω 

πρότυπο από αναρμόδιους φορείς δεν γίνονται αποδεκτές. 

8. Δήλωση όπου θα αναφέρεται με ακρίβεια η τοποθεσία της εγκατάστασης του πιστοποιημένου 

εργαστηριού δοκίμων κατά EN17025 στο οποίο θα δοκιμαστούν οι τελικά παραδιδόμενοι 

υδρομετρητές αλλά και τα προσκομισθέντα δείγματα.  
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9. Πιστοποιητικό δοκιμών για την εξακρίβωση της έναρξης καταγραφής του προσφερόμενου 

εξοπλισμού 

10. Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του οίκου κατασκευής των προσφερόμενων υδρομετρητών και 

παρελκομένων. 

11. Βεβαιώσεις καλής λειτουργίας για τους προσφερόμενους υδρομετρητές από άλλες επιχειρήσεις  

ύδρευσης. 

12. Ένα (1) πλήρες και λειτουργικό δείγμα των προσφερόμενων υδρομετρητών το οποίο επί ποινής 

αποκλεισμού της προσφοράς θα πρέπει να είναι 100% όμοιο με αυτά που περιγράφονται στην 

προσφορά του κάθε προμηθευτή. 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 8 

 
ΦΟΡΗΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 

 
1.Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Ο προμηθευτής θα πρέπει να παραδώσει μία φορητή μονάδα ανάγνωσης των μετρούμενων τιμών με 

ενσωματωμένο λογισμικό και δυνατότητα επικοινωνίας με τη βάση δεδομένων.  

Η φορητή διάταξη θα πρέπει να απαρτίζεται από:  

• Φορητή ταμπλέτα (Tablet),  

• Διάταξη λήψης και αποκωδικοποίησης των δεδομένων καταγραφής και  

• Λογισμικό ανάγνωσης των ενδείξεων το οποίο θα εγκατασταθεί στις φορητές ταμπλέτες  

Η ποιότητα και η αξιοπιστία της λήψης των δεδομένων  πρέπει να είναι άμεση έτσι ώστε  η ταχύτητα 

διέλευσης κατά τη συλλογή  των δεδομένων να είναι η μεγαλύτερη δυνατή και να μπορεί να φθάνει μέχρι και 

τα 50km/h (όριο ταχύτητας διέλευσης οχημάτων εντός πόλης) ακόμη και για πυκνά εγκατεστημένους 

μετρητές.  

Η Φορητή ταμπλέτα (Tablet) θα διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• οθόνη αφής 5’’ HD με ελάχιστη 1280Χ720, 

• συχνότητα λειτουργίας τουλάχιστον 1,3 GHz,  

• μνήμη RAM τουλάχιστον 2GB, 

• σκληρός δίσκος τουλάχιστον 16GB Flash, 

• μπαταρία λιθίου επαναφορτιζόνμενη τουλάχιστον 15Wh 

• προστασία από πτώσεις  

• βαθμό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ67  

• συνδέσεις mikro USB, φόρτιση και ακουστικά 

• ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχείο 

• δυνατότητα λήψης κάρτας SIM 2G/3G/4G/LTE 

• Ασύρματο δίκτυo WiFi, Bluetooth,  

• Κάμερα τουλάχιστον 10 Megapixels με flash 

• Αυτονομία τουλάχιστον 12 ώρες,  

• Δέκτη GPS,  

• Λογισμικό τύπου Android  

• Ελληνική γλώσσα.  

• Θερμοκρασίες λειτουργίας -20 – 50oC  

Η διάταξη λήψης και αποκωδικοποίησης των δεδομένων καταγραφής θα πρέπει να συνδέεται μέσω USB 

στην ταμπλέτα και να λαμβάνει τα δεδομένα από τους παλμοδοτικές διατάξεις.  

Το λογισμικό ανάγνωσης των ενδείξεων που θα εγκατασταθεί στις φορητές ταμπλέτες θα πρέπει να έχει τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

• Λειτουργία σε περιβάλλον Windows  

• Ευκολία στην εγκατάσταση και τη χρήση 
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• Δυνατότητα επεκτασιμότητας, ώστε να μπορεί να αντλήσει μετρήσεις και από άλλα συστήματα 

αυτόματης ανάγνωσης π.χ. μέσω internet κλπ. 

• Δυνατότητα εξαγωγής των καταγεγραμμένων δεδομένων σε μορφές XML και HTML 

• Δυνατότητα χειροκίνητης εισαγωγής δεδομένων καταγραφής 

• Φιλτράρισμα δεδομένων 

• Δυνατότητα ανίχνευσης και η ανάγνωσης όλων των σταθμών κατανάλωσης που βρίσκονται στο 

σύστημα να γίνεται αυτόματα. 

• Δυνατότητα χρωματικής απεικόνισης δυσλειτουργιών ή συναγερμών κατά την ανάγνωση των τιμών  

• Απεικόνιση και πλοήγηση μέσω GPS θέσης εγκατάστασης των υδρομετρητών (κατά την 

εγκατάσταση ή την ανάγνωση)  

• Ελληνική γλώσσα 

Στην συνέχεια τα δεδομένα θα μεταφέρονται στον Κεντρικό υπολογιστή της Υπηρεσίας με σκοπό την 

ανάλυση, την ενημέρωση της βάσης δεδομένων και τη σύνδεση με το σύστημα τιμολόγησης.  

 

2. Απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα:  

Η φορητή διάταξη θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται με τα απαραίτητα συνοδευτικά 

πιστοποιητικά - έγγραφα όπως:  

1. Τεχνικό φυλλάδιο/ τεχνική περιγραφή της προσφερόμενης διάταξης.  

2. Πιστοποίηση CE. 

3. Δήλωση στοιχείων του εργοστασίου κατασκευής συναρμολόγησης, ελέγχου και δοκιμής και εγγύηση 

για τρία (3) τουλάχιστον έτη από το συμμετέχοντα. 

4. Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του οίκου κατασκευής της προσφερόμενης διάταξης. 

5. Εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα  (1) έτος από τον προμηθευτή. 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 9 

 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 

 
1.Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Το λογισμικό λήψης, επεξεργασίας και ανάλυσης των δεδομένων κατανάλωσης θα πρέπει να έχει τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

• Λειτουργία σε περιβάλλον Windows  

• Ευκολία στην εγκατάσταση και τη χρήση 

• Δυνατότητα επεκτασιμότητας, ώστε να μπορεί να αντλήσει μετρήσεις και από άλλα συστήματα 

αυτόματης ανάγνωσης. 

• Δυνατότητα εξαγωγής των καταγεγραμμένων δεδομένων σε μορφές XML και HTML 

• Δυνατότητα χειροκίνητης εισαγωγής δεδομένων καταγραφής 

• Φιλτράρισμα δεδομένων 

• Δυνατότητα ανίχνευσης και η ανάγνωσης όλων των σταθμών κατανάλωσης που βρίσκονται στο 

σύστημα να γίνεται αυτόματα. 

• Δυνατότητα χρωματικής απεικόνισης δυσλειτουργιών ή συναγερμών κατά την ανάγνωση των 

τιμών  

• Μεγάλη ασφάλεια στη χρήση και στην διαχείριση των δεδομένων με απαίτηση κωδικού εισόδου 

(διαφορετικό για απλούς χρήστες από το διαχειριστή).  

• Δυνατότητα διαχείρισης σε διαφορετικά πεδία (ανά χρήστη κλπ). 

• Δυνατότητα εισαγωγής και εξαγωγής στοιχείων που αφορούν τους καταναλωτές στη βάση 

δεδομένων η οποία χρησιμοποιείται για την έκδοση λογαριασμών. Με αυτό τον τρόπο θα είναι 

δυνατή η πολύ-παραμετρική παρακολούθηση της κατανάλωσης (ανά πελάτη, ανά περιοχή, ανά 

περίοδο κλπ) . 

• Δυνατότητα προσφυγής για πληροφορίες στη βάση δεδομένων (αποθηκευμένες μετρήσεις) 



 

Σελίδα 78 

• Δυνατότητα έκδοσης στατιστικών στοιχείων και σύνθετης επεξεργασίας των καταγεγραμμένων 

τιμών. 

• Δυνατότητα εμφάνισης γραφημάτων 

• Δυνατότητα σχεδιασμού διαδρομών ανάγνωσης των μετρούμενων τιμών,  

• Δυνατότητα στατιστικού ελέγχου των τιμών κατανάλωσης  

• Εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων από και σε αρχεία Microsoft office (excel κλπ). 

• Δυνατότητα εκτύπωσης των δεδομένων 

Το λογισμικό θα διαχειρίζεται τα στοιχεία των μετρητών, τις ενδείξεις, τα στοιχεία των καταναλωτών και όλες 

τις επί μέρους πληροφορίες όπως διαδρομές, αλλαγές σε υδρομετρητές κ.α.. Δεν απαιτείται η σύντήρηση 

του λογισμικού πέραν από τον έναν (1) χρόνο καλής λειτουργίας του προγράμματος από την ΔΕΥΑΘ. 

Ο χειριστής θα μπορεί να αντιστοιχίσει καταναλωτές με τους μετρητές και με αριθμούς μητρώου και γενικά να 

πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε η βάση δεδομένων να αντιστοιχεί με τα στοιχεία της 

ύδρευσης. 

Η διάταξη λήψης ενδείξεων στην περίπτωση τεχνολογίας μετάδοσης Walk-by/ Drive-by και επικοινωνίας με 

τη βάση δεδομένων θα γίνεται αυτόματα.  

Ο χειριστής θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το λογισμικό για την αξιολόγηση όλων των μετρήσεων. Το 

λογισμικό θα είναι σε θέση να παρουσιάσει στατιστικά για όλους του πελάτες και να εμφανίζει όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες, υπό την μορφή πίνακα αλλά και με την μορφή γραφημάτων, προκειμένου να 

ανιχνεύονται τυχόν τάσεις αύξησης ή μείωσης της κατανάλωσης, ανώμαλη συμπεριφορά, συμπεριφορά σε 

έκτακτα συμβάντα, κλπ. 

Το λογισμικό θα πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργήσει μετρητικές ζώνες και να εμφανίζει στοιχεία 

καταναλώσεων, για χρονικό διάστημα που θα ορίζεται από τον χειριστή. Ο χειριστής θα είναι σε θέση να 

εισάγει οποιαδήποτε πληροφορία αφορά τους καταναλωτές στο σύστημα. Ο χειριστής θα μπορεί να 

προγραμματίζει διαδρομές ή να ορίζει περιοχές για τους καταμετρητές.   

Το λογισμικό θα παρέχει στον χειριστή την δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων τουλάχιστον στις 

ακόλουθες μορφές: 

• HTML (για χρήση στο internet) 

• MS-Excel 

• MS-Word 

• Text 

• CSV 

Επίσης θα είναι σε θέση να εκτυπώσει όλα τα γραφήματα και όλες τις οριζόμενες τιμές. 

 

2. Απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα:  

Τα λογισμικό θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται με τα απαραίτητα συνοδευτικά 

πιστοποιητικά - έγγραφα όπως:  

1. Τεχνικό φυλλάδιο/ τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου λογισμικού.  

2. Εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα  (1) έτος από τον προμηθευτή. 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 10 

 
ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 

 
1. Γενικά: 

Οι σφαιρικοί κρουνοί με τηλεσκοπική διάταξη προορίζονται για χρήση σε σημεία του δικτύου ύδρευσης 

όπου απαιτείται η αυξομείωση της απόστασης μεταξύ δυο συνδεόμενων εξαρτημάτων (π.χ. αντικαταστάσεις 

υδρομετρητών με διαφορετικό μήκος, κλπ), θα φέρουν τηλεσκοπική διάταξη και σύστημα κλειδώματος για 

την ασφάλιση του κρουνού σε ανοιχτή ή κλειστή θέση (σε περίπτωση διακοπής της υδροδότησης στο 

καταναλωτή).  

 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά κρουνού: 
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Οι σφαιρικοί κρουνοί θα είναι κατασκευασμένοι, δοκιμασμένοι και πιστοποιημένοι σύμφωνα με το 

διεθνές πρότυπο EN 13828. Οι σφαιρικοί κρουνοί πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής και θα είναι 

κατάλληλοι για ονομαστική πίεση λειτουργίας 16 bar.  

Πάνω στο σώμα των σφαιρικών κρουνών (ανάγλυφη σήμανση) θα αναγράφονται, τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 

• κατασκευαστής (ή αναγνωρισμένο σήμα κατασκευαστή), 

• Διάμετρο σφαιρικού κρουνού, 

• Πίεση λειτουργίας ΡΝ και  

• Έτος κατασκευής. 

 

Η  υδραυλική πίεση δοκιμής του κρουνού πρέπει να είναι 25 bar ενώ η πίεση στεγανότητας 16 bar. Η 

δοκιμή στεγανότητας θα επιτυγχάνεται με πίεση αέρα μέσα σε λουτρό νερού. 

Ο κρουνός θα φέρει τηλεσκοπική διάταξη η οποία θα αποτελεί ξεχωριστό ολισθαίνων στέλεχος, 

κατασκευασμένο από το ίδιο υλικό του κυρίως κρουνού. Το ολισθαίνων στέλεχος θα είναι προσαρμοσμένο 

στον κρουνό με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχεται απόλυτη στεγανότητα σε οποιαδήποτε θέση  ανοίγματος 

και αν βρίσκεται. 

Η ελεύθερη διατομή του τηλεσκοπικού στελέχους θα είναι απόλυτα όμοια με  αυτή  της σφαίρας του 

κυρίως κρουνού. H δυνατότητα αυξομείωσης του συνολικού μήκους του κρουνού, με τη χρήση του 

τηλεσκοπικού στελέχους θα είναι τουλάχιστον 12 mm. 

Ο κρουνός στη μία πλευρά του θα φέρει αρσενικό σπείρωμα  ¾¨, ενώ στο άλλο άκρο θα υπάρχει  

‘’τρελό  ρακόρ’’ με σπείρωμα  θηλυκό  ¾ ¨ σύμφωνα με  το ISO 228 (DIN 259 BSP 2779). Ιδιαίτερη  

βαρύτητα θα  δοθεί  στη δυνατότητα  αντικατάστασης ή ρύθμισης  της στεγανοποιητικής διάταξης του άξονα 

του κρουνού , επί τόπου, χωρίς την αποσυναρμολόγησή του από το δίκτυο, για το λόγο αυτό οι 

προσφερόμενοι κρουνοί θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν στυπιοθλίπτη. 

 

3. Τεχνικά χαρακτηριστικά συστήματος κλειδώματος: 

Ο σφαιρικός κρουνός μέσω  ειδικού συστήματος κλειδώματος το οποίο θα μπορεί να  τοποθετηθεί επί 

τόπου και εκ των υστέρων της τοποθέτησης του κρουνού, χωρίς την απομάκρυνση του κρουνού από το 

δίκτυο θα πρέπει να μπορεί: 

• να ασφαλίζεται σε κλειστή θέση, 

• να ασφαλίζεται σε κλειστή θέση και  

• να επιτρέπει την ελεύθερη χρήση του κρουνού. 

 

Δεν γίνονται αποδεκτές λύσεις με διατάξεις  κλειδώματος που απαρτίζονται από σύρμα με 

μολυβδοσφραγίδα  ή λουκέτα με αλυσίδα , απλά κλειδιά κλπ.  

Το ξεκλείδωμα του κρουνού θα πρέπει να γίνεται με ένα  κλειδί  “πασπαρτού” που θα είναι αδύνατο να 

αντιγραφεί. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από κατασκευαστικά σχέδια με διαστάσεις και υλικά 

κατασκευής  του τηλεσκοπικού κρουνού, του συστήματος κλειδώματος και του κλειδιού χειρισμού των 

κρουνών. Ο κάθε προσφέρον θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του το κόστος προμήθειας 1 

κλειδιού χειρισμού το οποία θα πρέπει να παραδοθεί μαζί με τους κρουνούς.  

 

4. Ειδικά χαρακτηριστικά/υλικά κατασκευής: 

• Σώμα κρουνού και τηλεσκοπική διάταξη: από ορείχαλκο CW617N βάση του προτύπου ΕΝ 12165 ή 

CW614N βάση του ΕΝ12164. 

• Σφαίρα: διάμετρος οπής 13χιλ. τουλάχιστον, υλικό κατασκευής  ορείχαλκος P-CuZn40Pb2, 

διαμανταρισμένη, γυαλισμένη και χρωμιωμένη με τραχύτητα επιφάνειας Rz = 0,5 m κατά DIN  4766. 

• Άξονας: από ορείχαλκο CW617N βάση του προτύπου ΕΝ 12165 ή CW614N βάση του ΕΝ12164 

• Στεγανοποίηση άξονα: με δακτύλιους από καθαρό TEFLON (P.T.F.E.) και ροδέλες από ορείχαλκο 

CW617N βάση του προτύπου ΕΝ 12165 ή CW614N βάση του ΕΝ12164. 

• Στεγανοποίηση σφαίρας: με καθαρό  TEFLON  (P.T.F.E). 

• Στεγανοποίηση τηλεσκοπικού στελέχους:  με δακτύλιους από NBR (τουλάχιστον δύο) ή άλλο 

ισοδύναμο ελαστικό.  

• Μοχλός χειρισμού: από ορείχαλκο CW617N βάση του προτύπου ΕΝ 12165 ή CW614N βάση του 
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ΕΝ12164 , όμοιας ποιότητας με το σώμα του κρουνού. 

• Θερμοκρασία λειτουργίας:  -10° C έως  95° C. 

 

5. Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν στην τεχνική προσφορά: 

Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύονται με τα απαραίτητα 

συνοδευτικά πιστοποιητικά - έγγραφα όπως:  

1. Τεχνικό φυλλάδιο και τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων κρουνών, του συστήματος 

κλειδώματος και του κλειδιού χειρισμού. 

2. Χημική ανάλυση των κραμάτων κατασκευής των προσφερόμενων κρουνών. 

3. Πιστοποιητικά καταλληλότητας των ελαστικών των προσφερόμενων κρουνών. 

4. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης των προσφερόμενων κρουνών με το πρότυπο ΕΝ13828. 

5. Δήλωση στοιχείων του εργοστασίου κατασκευής, ελέγχου και δοκιμής και εγγύηση για τρία (3) 

τουλάχιστον έτη από τον οίκο κατασκευής των προσφερόμενων κρουνών και από το συμμετέχοντα. 

6. Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του οίκου κατασκευής των προσφερόμενων κρουνών. 

7. Βεβαιώσεις καλής λειτουργίας για τους προσφερόμενους κρουνούς από άλλες επιχειρήσεις  

ύδρευσης. 

8. Ένα (1) πλήρες και λειτουργικό δείγμα των προσφερόμενων κρουνών και ένα δείγμα του κλειδιού 

χειρισμού. 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 11 

 
ΔΙΚΤΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΎΔΡΕΥΣΗΣ (ΠΛΕΓΜΑ) 
 

1. Γενικά: 

Το πλέγμα θα τοποθετείται επάνω από τους αγωγούς ύδρευσης για τον εύκολο, ασφαλή και γρήγορο 

εντοπισμό τους και  την  προστασία  τους.  

 

2. Προδιαγραφές: 

Το πλέγμα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται στους 

αντίστοιχους Οργανισμούς Γαλλίας - Αγγλίας και τα Ευρωπαικα πρότυπα. 

Ενδεικτικά αναφέρονται εδώ παρακάτω τα πρότυπα οι προδιαγραφές: 

Σχέδιο Ευρωπαϊκού Πρότυπου "PLASTIC WARNING DEVICES FOR UNDERGROUND CABLES AND 

PIPELINES - SPECIFICATION " όπως τυχόν έχει τροποποιηθει η εγκριθεί τελικώς. 

Γαλλική Προδιαγραφή " NF T 54 - 080 - Septembre 1986" - "DISPOSITIIFS AVERTISSEURS POUR 

OURVAGES ENTERRES". 

 

3.  Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Πλάτος:  20 έως 25 εκ. (+/- 1 εκ.)  για τους αγωγούς  ύδρευσης  έως διάμετρο Φ 160, 30 +/- 1 εκ. για τους 

αγωγούς ύδρευσης με διάμετρο Φ 200 έως Φ 250  και  40 έως 50 εκ (+/- 1 εκ.)  για τους αγωγούς με 

διάμετρο άνω των Φ 250. 

Υφή  : Δικτυωτή με συνεχή ζώνη στο κέντρο 3 έως 7εκ , όπου θα αναγράφεται Δ.Ε.Υ.Α. ΘΗΒΑΣ  ΑΓΩΓΟΣ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Τα γράμματα να είναι τυπωμένα και ευανάγνωστα σε ανάλογο ύψος πλάτος και πάχος 

γράμματος. Τα γράμματα θα είναι ανεξίτηλα και θα γίνεται δοκιμή με επικόλληση "σιλοτειπ" με την 

απομάκρυνση του οποίου δεν θα πρέπει να φευγουν τα γράμματα.   

Χρώμα : Μπλέ, όπως προβλέπεται για αγωγούς ύδρευσης  με σταθερότητα χρώματος. 

Συσκευασία : Σε συσκευασίες των 100 - 300 τρεχόντων  μέτρων. 

Υλικό : από Η.D.P.E 

Μορφή Δικτύου: και από τις δύο πλευρές της κεντρικής ζώνης με την επισήμανση, θα φέρει 7-8 κυψελίδες, 

βρόγχους. 
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4. Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν στην τεχνική προσφορά: 

Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύονται με τα απαραίτητα συνοδευτικά 

πιστοποιητικά - έγγραφα όπως:  

1. Τεχνικό φυλλάδιο και τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων πλεγμάτων. 

2. Δήλωση στοιχείων του εργοστασίου κατασκευής, ελέγχου και δοκιμής και εγγύηση για τρία (3) 

τουλάχιστον έτη από τον οίκο κατασκευής των προσφερόμενων πλεγμάτων και από το 

συμμετέχοντα. 

3. Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του οίκου κατασκευής των προσφερόμενων πλεγμάτων. 
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ΑΓΩΓΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ P V C 
 
1. Αντικείμενο: 

Η προδιαγραφή αυτή αφορά την προμήθεια  αγωγών υπό πίεση και εξαρτηματων πόσιμου νερού με 

σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο χλωριούχο πολυβινύλιο (σκληρό PVC 100). 

 

2. Σωλήνες και ειδικά τεμάχια από PVC - Διαδικασία Ελέγχου – Παραλαβή Σωλήνων: 

 

2.1 Οι σωλήνες που θα προμηθευτεί η υπηρεσία θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε όλη τους την έκταση, 

κατά περίπτωση, στις περιπτώσεις των Ελληνικών Προτύπων (Ε.Π. –  ΕΛ.Ο.Τ.)  της Τ.Ε. 8  του ΕΛ.Ο.Τ. 

«Πλαστικοί Σωλήνες και Εξαρτήματα»  και στις παραπομπές τους.   Μέχρι την έκδοση οριστικών 

προτύπων (Ε.Π.) θα ισχύσουν οι απαιτήσεις των Σχεδίων Ελληνικών Προτύπων (Σ.Ε.Π. – ΕΛ.Ο.Τ.). 

Ειδικότερα: Στο Σχέδιο Ελληνικού Προτύπου ΕΛ.Ο.Τ. (Σ.Ε.Π.) 474/87 «Πλαστικοί Σωλήνες από μη 

πλαστικοποιημένο χλωριούχο πολυβινύλιο (σκληρό PVC) για τη μεταφορά ρευστών υπό πίεση»,  μέχρι 

την οριστικοποίησή του. Μετά θα ισχύει το Ε.Π.-ΕΛ.Ο.Τ., όπως θα οριστικοποιηθεί. 

2.2 Η ονομαστική πίεση λειτουργίας των σωλήνων και εξαρτηματων υπό πίεση θα είναι 16 atm.  

2.3 Οι σωλήνες και των δύο κατηγοριών θα έχουν ωφέλιμο μήκους 6,00 m. Ανά διάμετρο θα έχουν 

κατασκευασθεί από την ίδια βιομηχανία, που πρέπει να είναι ευφήμως  γνωστή για την καλή ποιότητα 

των προϊόντων της.  

2.4 Οι δοκιμές αποδοχής των σωλήνων και των εξαρτημάτων τους,  κατά περίπτωση, θα γίνουν όπως 

προβλέπεται στο Ελληνικό Πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ. 474. Θα εκτελεσθούν και οι δοκιμασίες,  που,  στα 

παραπάνω πρότυπα και τις παραπομπές τους, αναφέρονται ως προαιρετικές.  

2.5 Καταλληλότητα υλικών: 

Ο Προμηθευτής  θα υποβάλλει πίνακα, στον οποίο θα αναφέρεται ο κατασκευαστής του οποίου τα 

προϊόντα προτίθεται να προμηθεύσει την υπηρεσία (κατά διάμετρο).  

Στην έκθεση θα επισυναφθούν πιστοποιητικά για επιτυχή εκτέλεση ανάλογων σωληνώσεων με προϊόντα του 

κατασκευαστή, που προτείνει ο Προμηθευτής και πιστοποιητικά εργαστηρίου αναγνωρισμένης εγκυρότητας,  

από τα οποία θα προκύπτει ότι τα προϊόντα αυτά είναι σύμμορφα προς τις διατάξεις των Ελληνικών 

Προτύπων Προδιαγραφών.  

Στον πίνακα θα επισυναφθούν επίσης και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ικανά να πιστοποιήσουν το 

δόκιμο των προτεινόμενων για εφαρμογή υλικών και την εν γένει εμπειρία του κατασκευαστή τους. 

Απαραίτητο  πιστοποιητικό είναι η καταλληλότητα του υλικού για πόσιμο νερό. 

2.6   Παραλαβή σωλήνων: 

Ο Προμηθευτής θα φροντίσει να παρασχεθεί πλήρης ελευθερία επίσκεψης, παρακολούθησης και 

ελέγχου της κατασκευής των σωλήνων στον Επιβλέποντα ή οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο 

της υπηρεσίας.  

  Στο πλαίσιο της παρακολούθησης αυτής θα γίνουν οι αναγκαίοι έλεγχοι αντοχής και ποιότητας του 

υλικού, αποτελεσματικότητας διαφόρων ειδικών μέτρων προστασίας, κ.λ.π., σε δείγματα, που λαμβάνονται 

σύμφωνα με τις συναφείς διατάξεις των οικείων Ελληνικών Προτύπων Προδιαγραφών και σε ελλείψεις ή 

ασάφειές τους προς αυτές των Γερμανικών Προτύπων Προδιαγραφών DIN 8061, DIN 19532  και DIN 50049. 
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Η διαδικασία ελέγχου θα είναι απόλυτα σύμμορφη προς τις παραπάνω πρότυπες, από άποψη είδους, 

δοκιμασίες και τα αποτελέσματά τους.  

Εφόσον ο παραπάνω έλεγχος στο εργοστάσιο θα αποδώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα, όσον αφορά 

στις ανοχές διαστάσεων, τη μηχανική αντοχή και τις άλλες ενδιαφέρουσες ιδιότητες, τα υλικά της ομάδας,  

που θεωρείται ότι εκπροσωπείται από τα εκάστοτε ελεγχόμενα δείγματα και δοκίμια σημαίνονται κατάλληλα 

από τον ενεργούντα τον έλεγχο.  

Υλικά, που δεν πληρούν τους όρους των παραπάνω προδιαγραφών, δεν γίνονται δεκτά για αποστολή 

στην υπηρεσία.  Η αποδοχή των υλικών στο εργοστάσιο δεν προδικάζει την τελική παραλαβή των 

σωληνώσεων στην αποθήκη της υπηρεσίας. Στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, θα γεννηθούν 

αμφιβολίες ως προς τα αποτελέσματα των δοκιμασιών στο εργοστάσιο, η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να 

ζητήσει να εκτελεσθούν, με μέριμνα και δαπάνες του Προμηθευτή, πρόσθετες σποραδικές δοκιμές σε υλικά 

από τα μεταφερόμενα στο εργοτάξιο για τοποθέτηση, διενεργούμενες στο εργαστήριο αντοχής υλικών του 

Ε.Μ.Π.  ή άλλο αναγνωρισμένο εργαστήριο αντοχής της έγκρισής της.   Αν τα αποτελέσματα των 

σποραδικών αυτών δοκιμών αποδειχθούν μη ικανοποιητικά μπορεί να ζητηθεί επανάληψη της λεπτομερούς 

διαδικασίας δοκιμών, σε έτοιμα υλικά, σε αναγνωρισμένο εργαστήριο της εκλογής του Κυρίου του έργου.  

Τότε, ο Προμηθευτής υποχρεούται να μεταφέρει, με δαπάνη του, τα αναγκαία υλικά για έλεγχο. Τα 

αποτελέσματα του ελέγχου αυτού θα κρίνουν τελεσίδικα την καταλληλότητα των υλικών ή την ανάγκη ολικής 

ή μερικής απόρριψής τους.  

Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο Προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύσει νέα υλικά από 

κατασκευαστή της εκλογής του κυρίου του έργου και να αποσύρει,  με δαπάνες του, τα ακατάλληλα από την 

αποθήκη της υπηρεσίας.  

Οι σωλήνες θα φέρουν την ένδειξη του τύπου του υλικού,  της ονομαστικής διαμέτρου και πίεσης, του 

μήκους τους και της ημερομηνίας κατασκευής.  

 

3. Σύνδεσμοι: 

3.1 Οι σωλήνες από PVC θα φέρουν ενσωματωμένους συνδέσμους (μούφες υποδοχής στεγανοποιημένους 

με ελαστικούς δακτυλίους).  

3.2 Οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας θα πρέπει να είναι ποιότητας εφάμιλλης της προδιαγραφόμενης στις 

«Προδιαγραφές για ελαστικούς δακτυλίους για αμιαντοτσιμεντοσωλήνες» ASTM Designation D 1869, 

ανθεκτικών σε έλαια (oil - resistant) δακτυλίων.  

    
4. Μεταφορά, αποθήκευση, κ.λ.π. σωλήνων: 

4.1 Κατά την μεταφορά και κατά την αποθήκευση, οι σωλήνες και τα ειδικά τεμάχια θα στηρίζονται έτσι που 

να αποφεύγεται η κάμψη, η παραμόρφωση και ο τραυματισμός τους από βίδες και σίδερα της καρότσας 

ή άλλα αντικείμενα. 

Τόσο κατά την διάρκεια της φόρτωσης και της εκφόρτωσης, όσο και κατά την μεταφορά τους στο χώρο 

αποθήκευσης δεν θα σύρονται στο δάπεδο του φορτηγού αυτοκινήτου ή στο έδαφος και δεν υφίστανται 

κρούσεις ή άλλες καταπονήσεις.  

4.2 Οι σωλήνες από PVC  θα αποθηκεύονται σε χώρο προστατευμένο από τις ηλιακές ακτίνες για να μην 

αποχρωματίζονται, λόγω παρατεταμένης έκθεσης και προσβολής από την ηλιακή ακτινοβολία.  

Επίσης, θα τοποθετούνται σε τέτοια διάταξη, ώστε να αποφευχθούν από το υπερκείμενο βάρος, 

στρεβλώσεις και παραμορφώσεις.  

4.3 Οι σωλήνες, κατά την αποθήκευση, τοποθετούνται έτσι ώστε να βρίσκονται σε επαφή σε όλο το μήκος 

τους, με τις μούφες ελεύθερες. Το ύψος αποθήκευσης συνιστάται να μην υπερβαίνει τα 2,00 μέτρα.  

Γι’  αυτό είναι σκόπιμο, τόσο κατά την μεταφορά, όσο και κατά την αποθήκευση, το στοίβαγμα να γίνεται σε 

διαδοχικές σειρές με τις μούφες εναλλάξ και σε προεξοχή από τη στοίβα.  

Οι ελαστικοί δακτύλιοι θα αποθηκεύονται σε κλειστό χώρο μέχρι την ημέρα χρησιμοποίησής τους και θα 

παραμείνουν μέσα στους σάκκους ή κιβώτια, που ήταν συσκευασμένοι κατά την προμήθειά τους. Πρέπει 

δηλαδή να προστατεύονται από το ηλιακό φως, λάδια, λίπη, πηγές θερμότητας, κ.λ.π.  
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5. Κοπή σωλήνων: 

5.1 Όπου χρειάζεται η χρησιμοποίηση μικρού μήκους σωλήνων επιτρέπεται η κοπή τους. Μπορεί να 

επιτραπεί η κοπή και σωλήνων χαρακτηρισθέντων ως ακατάλληλων, με την προϋπόθεση ότι το τμήμα, 

που θα χρησιμοποιηθεί, δεν θα έχει κανένα ελάττωμα. Οι πλαστικοί σωλήνες μπορούν να κοπούν με 

χειροπρίονο ή άλλο μηχάνημα.  

5.2  Η κοπή του σωλήνα πρέπει να γίνεται κάθετα προς τον άξονά του με πριόνι πυκνής οδόντωσης με την 

βοήθεια οδηγού.  Η επιφάνεια κοπής δεν πρέπει να παρουσιάζει θραύση ή ρήγματα. Μετά την κοπή 

γίνεται φρεζάρισμα του άκρου του σωλήνα, κατά γωνία 15º με χοντρή λίμα ή ράσπα.  

 

6.  Παραπομπές: 

(Πρότυπα ΕΛΟΤ, που ισχύουν για σωλήνες από PVC   των Ε.Π. 476/81 και Σ.Ε.Π. 474/87)  

 

ΕΛΟΤ 9   «Σωλήνες από πλαστικά υλικά για την μεταφορά ρευστών -  Ονομαστικές εξωτερικές διάμετροι 

και ονομαστικές πιέσεις».  

ΕΛΟΤ 273   «Σωλήνες από πλαστικά υλικά - Μέτρηση διαστάσεων».  

ΕΛΟΤ 274    «Χυτά εξαρτήματα από μη πλαστικοποιημένο χλωριούχο πολυβινύλιο (σκληρό PVC)  για 

σύνδεση με ελαστικό δακτύλιο και χρήση σε πίεση -  Δοκιμή κλιβάνου».  

ΕΛΟΤ 287     «Σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο  (σκληρό PVC)- Προσδιορισμός 

της θερμοκρασίας μαλακύνσεων Vicat».  

ΕΛΟΤ 290  «Προσδιορισμός της θερμοκρασίας μαλακύνσεως Vicat χυτών εξαρτημάτων από μη 

πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (σκληρό  PVC)».  

ΕΛΟΤ 347    «Σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο  (σκληρό PVC)- Επίδραση θειικού 

οξέος - Απαιτήσεις και μέθοδος δοκιμής».  

ΕΛΟΤ 364   «Χυτά εξαρτήματα πιέσεως από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (σκληρό PVC)  για 

σύνδεση με ελαστικό δακτύλιο -  Δοκιμή αντοχής σε εσωτερική πίεση».  

ΕΛΟΤ 391  «Πλαστικοί σωλήνες για την μεταφορά υγρών - Προσδιορισμός της αντοχής σε εσωτερική 

πίεση».  

ΕΛΟΤ 550  «Σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο  (σκληρό PVC) – Προσδιορισμός 

θερμικής αντοχής - Δοκιμασία Κλιβάνου».  

ΕΛΟΤ 551 «Σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (σκληρό PVC) για την μεταφορά 

ρευστών -  Προσδιορισμός και προδιαγραφή αντοχής σε εξωτερικά χτυπήματα».  

ΕΛΟΤ 686 «Σωλήνες και εξαρτήματα από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (σκληρό PVC)  για 

αποχετευτικά συστήματα εντός των κτιρίων - Προδιαγραφές». 

7. Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν στην τεχνική προσφορά: 

Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύονται με τα απαραίτητα 

συνοδευτικά πιστοποιητικά - έγγραφα όπως:  

1. Τεχνικό φυλλάδιο και τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων σωλήνων. 

2. Πιστοποιητικά καταλληλότητας  των προσφερόμενων σωλήνων και των ελαστικών στεγάνωσης. 

3. Δήλωση στοιχείων του εργοστασίου κατασκευής, ελέγχου και δοκιμής και εγγύηση για τρία (3) 

τουλάχιστον έτη από τον οίκο κατασκευής των προσφερόμενων σωλήνων και από το συμμετέχοντα. 

4. Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του οίκου κατασκευής των προσφερόμενων σωλήνων. 
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ PVC 

 
1. Γενικά Χαρακτηριστικά: 

Τα εξαρτήματα θα είναι μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U) και πρέπει να 
ανταποκρίνονται πλήρως προς το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 1452 «για συστήματα πλαστικών σωληνώσεων 
για παροχή νερού υπό πίεση από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U) » και τις Γερμανικές 
προδιαγραφές DIN 8063 «Συνδέσεις και ειδικά τεμάχια για σωληνώσεις πιέσεως από σκληρό PVC. 
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Τα προσφερόμενα εξαρτήματα θα είναι τύπου PVC -U, κατάλληλα για πόσιμο νερό και για λειτουργία 

σε πίεση 16 ατμοσφαιρών.  

 

2. Ειδικά Χαρακτηριστικά:  

Τα εξαρτήματα PVC θα παραδίδονται σε, χρώμα γκρι σκούρο με ενσωματωμένο σύνδεσμο τύπου 

μούφας  εσωτερικού ελαστικού δακτυλίου στεγανότητας.  

 

• Θα είναι κατάλληλα για εγκαταστάσεις υπογείων δικτύων ύδρευσης και γενικά δικτύων μεταφοράς 

υγρών υπό πίεση.  

• Θα εξασφαλίζουν μεγάλη αντοχή στη διάβρωση από τις περισσότερες ουσίες (χημικά, οξέα, άλατα, 

κ.λ.π.) ή απόβλητα.   

• Θα διαθέτουν λεία εσωτερική επιφάνεια έτσι ώστε να μην επιτρέπουν την επικάθιση διαφόρων 

σωμάτων (πουρί). 

 

Τα εξαρτήματα που θα παραδίδονται θα είναι προσφάτου παραγωγής και δεν θα έχουν ημερομηνία 

παραγωγής πέραν του εξαμήνου .  

 

Επειδή τα εξαρτήματα PVC θα χρησιμοποιηθούν για την παροχέτευση πόσιμου νερού , με κανέναν 

τρόπο δεν πρέπει να έχουν νοσηρή επίδραση επί του νερού και να μην προσδίδουν σε αυτό οσμή ή γεύση ή 

χρωματισμό, ούτε τοξικά στοιχεία σε ποσοστό δυνάμενο να είναι επικίνδυνο για την υγεία.  

 

3.  Ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας εξαρτημάτων: 

• Τα εξαρτήματα θα συνοδεύονται από ελαστικούς δακτυλίους στεγανότητας. 

• Οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε δίκτυα πόσιμου νερού .  

• Για την παραγωγή των ελαστικών δακτυλίων στεγανότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί φυσικό ή 

συνθετικό ελαστικό ή μίγμα αυτών. Το υλικό πρέπει να είναι αβλαβές από τοξικολογικής άποψης και 

να μη μεταβάλλει τις οργανοληπτικές ιδιότητες του νερού.  

• Να είναι επίσης ομοιογενείς και ελεύθεροι εγκλεισμάτων αέρος, ορατών πόρων, χαραγών και 

εξογκωμάτων που επηρεάζουν την λειτουργία του δακτυλίου.  

• Τέλος να είναι σταθεροί έναντι όλων των ουσιών που περιέχονται στο νερό όπως και των 

βακτηριδίων.  

 

Η μορφή του δακτυλίου πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει απόλυτη στεγανότητα του 

συνδέσμου. Γενικά για τους ελαστικούς στεγανωτικούς  δακτυλίους θα διαλαμβάνονται στην προσφορά οι 

προδιαγραφές που αυτοί θα πληρούν και βάσει των οποίων θα γίνεται ο ποιοτικός τους έλεγχος. 

 

4. Απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα: 

1. Πλήρη τεχνικά φυλλάδια και κατασκευαστικά σχέδια της κατασκευάστριας εταιρείας των 

προσφερόμενων εξαρτημάτων.  

2. Αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων εξαρτημάτων. 

3. Πιστοποιητικά καταλληλότητας υλικών κατασκευής για πόσιμο νερό.  

4. Εγγύηση του προμηθευτή και του οίκου κατασκευής για την καλή λειτουργία των εξαρτημάτων 

που προσφέρει για τρία (3) χρόνια τουλάχιστον. Στην εγγύηση θα αναφέρεται ρητά ότι ο 

προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει με καινούργια όλα τα εξαρτήματα στα 

οποία θα παρουσιαστούν κατασκευαστικές αστοχίες ή ατέλειες εντός του χρόνου εγγύησης.  

5. Δήλωση στην οποία θα αναφέρονται με σαφήνεια τα στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής αλλά 

και τα στοιχεία του προμηθευτή (Επωνυμία, ταχ. Διεύθυνση, Αντικείμενο, κ.λ.π.). 

6. Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2015 του εργοστασίου κατασκευής, συναρμολόγησης και δοκιμής 

των εξαρτημάτων. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 14 

 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΒΑΝΟΦΡΕΑΤΙΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΥΨΟΥΣ 

 

1.   Αντικείμενο: 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προμήθεια πλαστικών βανοφρατίων μεταβλητού ύψους 

που σκοπό έχει την κάλυψη των νέων βανών ύδρευσης του δικτύου αλλά και την αντικατάσταση των 

παλαιών βανοφρεατίων που έχουνε φθαρεί. 

 

2. Γενικά Χαρακτηριστικά: 

2.1 Τα πλαστικά βανοφρεάτια μεταβλητού ύψους είναι κατάλληλα για δικλείδες σύρτου διανομής και 

μπορούν να τοποθετηθούν σε άσφαλτο. Το μεταβλητό βάθος τοποθέτησης των βανοφρατίων θα είναι μεταξύ 

365mm και 485mm.  

 

3.  Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

3.1 Πρότυπα: 

Σχεδιασμός: Σύμφωνα με DIN 3580, DIN 4056V. 

Δοκιμή: Σύμφωνα με DVGW VP 310-2, EN124. 

3.2 Υλικά Κατασκευής: 

Σώμα: Πολυαμίδιο με πρόσθετα (PA+). 

Καπάκι: Χυτοσιδηρό EN-GJL-200 (GG 20) βαμένο. 

Κοχλίες και χειρολαβή: Ανοξείδωτος χάλυβας A2-70 και AISI 304 αντίστοιχα. 

O-ring: Στο κάτω μέρος του καπακιού. 

Αποτύπωμα CO2: Ισοδύναμο 11kgή λιγότερο. 

Α’υλες: Από 100% ανακυκλωμένα υλικά. 

3.3 Λειτουργία: 

Θερμοκρασία: Μέγιστη 250οC. 

Χωρίς απαιτήσεις συντήρησης. 

Αθόρυβης λειτουργίας. 

Εύκολο άνοιγμα του καπακιού σε όλες τις συνθήκες. 

Με ραβδώσεις στο σώμα για σταθερότητα κατά την τοποθέτηση. 

Θα μπορεί να συνεργαστεί με δικλείδα σύρτου και τηλεσκοπικό μηχανισμό χειρισμού του ιδίου 

κατασκευαστή. 

 

4. Ελεγχοι και δοκιμές: 

4.1 Ο έλεγχος και η επιθεώρηση των πλαστικών βανοφρατίων θα γίνει από εκπροσώπους της ΔΕΥΑ που θα 

έχουν ελεύθερη πρόσβαση στα τμήματα του εργοστασίου κατασκευής, που έχουν σχέση με την επιθεώρηση 

και τις δοκιμές των βανοφρατίων που ελέγχονται. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χορηγεί χωρίς καμία 

επιβάρυνση όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να εξακριβώσει ο ελεγκτής ότι οι τα πλαστικά βανοφρεάτια 

είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται στην Τεχνική Προδιαγραφή.    

4.2 Ελεγχος των πλαστικών βανοφρατίων στο δίκτυο: 

Ο έλεγχος των βανοφρατίων θα γίνει όταν γίνει η αντικατάσταση των παλαιών βανοφρατίων αλλά και κατά 

την εγκατάσταση καινούργιων βανοφρατίων στις μελλοντικές δικλείδες παροχής νερού. 

4.3 Ολα τα έξοδα δοκιμών βαρύνουν τον Ανάδοχο: 

Κατά τον έλεγχο ποιότητας των υλικών μπορεί να απαιτηθεί η καταστροφή βανοφρατίων, το κόστος των 

οποίων επίσης επιβαρύνει τον προμηθευτή. 

4.4 Οι παραπάνω έλεγχοι και η επιθεώρηση δεν απαλλάσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη για παράδοση 

των πλαστικών βανοφρεατίων σύμφωνα με τους όρους της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων. 

 

5. Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν στην τεχνική προσφορά: 

Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύονται με τα απαραίτητα 

συνοδευτικά πιστοποιητικά - έγγραφα όπως:  
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1. Επωνυμία εργοστασίου κατασκευής, 

2. Τύπος βανοφρεατίου, 

3. Χώρα κατασκευής, 

4. Τεχνικό φυλλάδιο και πλήρης τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων πλαστικών βανοφρατίων, 

5. Εγχειρίδιο εγκατάστασης των πλαστικών βανοφρατίων, 

6. Πιστοποιητικό DIN-DVGW σύμφωνα με VP 310-2. 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 15 

 

ΑΓΩΓΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ PE ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ 

1. Γενικά: 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στην προμήθεια σωλήνων και ειδικών τεμαχίων από 

πολυαιθυλένιο (PE) τρίτης γενιάς. Σαν ελάχιστη απαίτηση σε αντοχή στην εσωτερική πίεση και στον χρόνο 

είναι: 50 χρόνια ζωής στους 20ο C. 

 
2. Πρώτη ύλη 
 
2.1 Ιδιότητες πρώτης ύλης: 

• Η πρώτη ύλη που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι κατάλληλη για την κατασκευή σωλήνων 

πολυαιθυλενίου PE για διακίνηση πόσιμου νερού, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο ΕΝ12201-2. 

• Η ονομαστική πυκνότητα της πρώτης ύλης, μετρημένη σε θερμοκρασία 23οC θα είναι: 0.942 έως 

0.952 gr/cm3. 

• Δεν επιτρέπεται καμία προσθήκη προσθέτων στην πρώτη ύλη για την κατασκευή των σωλήνων. 

• Ο δείκτης ροής (Melt flow index) της πρώτης ύλης μετρημένος σύμφωνα με το DIN53375, θα είναι 

MFI 190/5 = 0.4 έως 1.0 gr/10 min. 

• Η επιτρεπόμενη τάση τοιχώματος (σ) της πρώτης ύλης θα είναι μεγαλύτερη από 5 MPα. 

2.0  

Πιστοποιητικά πρώτης ύλης: 
 

Με την υπογραφή της σύμβασης και πριν την ανάθεση κατασκευής των σωλήνων θα παραδοθεί από 

τον ανάδοχο στην Υπηρεσία πρωτότυπο πιστοποιητικό καθώς και η επίσημη μετάφρασή του στην Ελληνική 

γλώσσα του κατασκευαστή της πρώτης ύλης στο οποίο θα φαίνεται η σύνθεσή της, η ονομαστική της 

πυκνότητα, ο δείκτης ροής (Melt flοw index), η τάση εφελκυσμού στο όριο διαρροής, η τάση θραύσης και οι 

αντίστοιχες επιμηκύνσεις, καθώς και η τάση σ. 

Επίσης θα προσκομίζεται πρωτότυπο πιστοποιητικό καταλληλότητας του υλικού για την χρήση που 

προορίζεται από έγκυρο Οργανισμό, καθώς και επίσημη μετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα. 

Η Υπηρεσία μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την υποβολή θα δώσει έγγραφη αποδοχή ή τεκμηριωμένη 

απόρριψη της πρώτης ύλης που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των σωλήνων. 

 
 
 

3. Σωλήνες 
 
3.1  Χαρακτηριστικά σωληνών: 

• Οι σωλήνες θα είναι μπλε χρώματος για το πόσιμο νερό και θα κατασκευαστούν όσον αφορά τις 

διαστάσεις κατά ΕΝ12201-2. Οι έλεγχοι θα γίνουν κατά ΕΝ12201-2. 

•  
3.2  Έλεγχοι και δοκιμές σωλήνων: 

• Στους  παραγόμενους σωλήνες θα γίνουν όλοι οι έλεγχοι και οι δοκιμές που προβλέπονται από το 

ΕΝ12201-2. 
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• Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να παρακολουθεί την παραγωγή των σωλήνων και τους 

εργαστηριακούς ελέγχους είτε με το δικό της προσωπικό είτε αναθέτοντας την εργασία αυτή σε 

κατάλληλο συνεργάτη της. 

•  
3.2.1  Έλεγχος διαστάσεων και Ανοχών: 
 
α. Θα εξετασθούν τα άκρα, οι τομές των οποίων πρέπει να είναι κάθετες στον σωλήνα. 

β. Θα ελέγχεται οπτικά στο φως όλη η παραγόμενη ποσότητα σωλήνων. Οι σωλήνες πρέπει να είναι 

ελεύθεροι φυσαλίδων, κενών ή ανομοιογενειών. Το χρώμα τους πρέπει να είναι ομοιόμορφο σε όλο το 

μήκος. Επίσης η επιφάνεια των σωλήνων πρέπει να είναι λεία εσωτερικά και εξωτερικά χωρίς 

αυλακώσεις και εσοχές ή εξοχές. 

γ. Θα ελεγχθούν οι διαστάσεις και οι επιτρεπόμενες ανοχές, που προβλέπεται από το ΕΝ12201-2, με 

βάση τον τρόπο που καθορίζεται στο ΕΝ12201-2. 

Τέτοιοι έλεγχοι (μακροσκοπικοί και έλεγχοι διαστάσεων) θα γίνονται κάθε φορά που υπάρχει ένδειξη ή 

υποψία απόκλισης. Το αποτέλεσμα κάθε ελέγχου θα καταγράφεται σε ειδικό έντυπο και θα υπογράφεται 

από τον υπεύθυνο παραγωγής και τον εκπρόσωπο της Υπηρεσίας εφόσον είναι παρών. Παραχθέντες 

σωλήνες που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα στο ΕΝ12201-2 θα απορρίπτονται. Θα 

ελέγχεται επίσης και η ovalite των σωλήνων με τους εξής περιορισμούς: 

• Για σωλήνες σε κουλούρα Max D = 1.06 Dor. 

• Για ευθύγραμμους σωλήνες Max D = 1.02 Dor όπου Dor = ονομαστική διάμετρος. 

•  

3.2.2  Δοκιμές Αντοχής: 

Στην συνέχεια για τον έλεγχο αντοχής του σωλήνα, θα γίνουν οι προβλεπόμενες δοκιμές από το 

ΕΝ12201-2, δηλαδή έλεγχος αντοχής σε εσωτερική πίεση και έλεγχος μεταβολής κατά την θερμική 

επεξεργασία, καθώς και έλεγχος δοκιμίων σε εφελκυσμό μέχρι θραύση, όπως περιγράφεται πιο κάτω. 

Σε περίπτωση αποτυχίας από τους παραπάνω ελέγχους, θα απορρίπτεται όλη η μέχρι εκείνη τη στιγμή 

παραχθείσα ποσότητα σωλήνων της ίδιας διαμέτρου που θα υποστούν τους δύο ελέγχους που 

προβλέπονται από το ΕΝ12201-2, θα έχουν πιο πριν υποστεί squeeze-off και rerounding, όπως 

περιγράφεται παρακάτω στον παράγραφο 3.2.3. 

Οι έλεγχοι αυτοί θα γίνουν μία φορά για κάθε διάμετρο και κάθε μηχανή παραγωγής. 

Σε περιπτώσεις που έχουμε σταμάτημα και εκ νέου ξεκίνημα κάποιας μηχανής θα γίνεται επανάληψη για τον 

παραγόμενο σωλήνα της συγκεκριμένης μηχανής. 

Σε περίπτωση που η παραγωγή του σωλήνα σε κάποια μηχανή συνεχιστεί πέραν των 170 ωρών, οι 

έλεγχοι θα επαναλαμβάνονται με την συμπλήρωση κάθε 170 ωρών συνεχούς παραγωγής. 

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται αξιόλογη απόκλιση μεταξύ διαδοχικών δοκιμίων σε εφελκυσμό 

(περιγράφεται παρακάτω), οι έλεγχοι αυτοί επαναλαμβάνονται για την συγκεκριμένη μηχανή και διάμετρο 

που διαπιστώθηκε η απόκλιση. 

3.2.3  Δοκιμή squeeze-off: 

Οι υπό προμήθεια σωλήνες πρέπει να είναι κατάλληλοι για την εφαρμογή της τεχνικής του squeeze-off. 

Η δοκιμή θα ακολουθήσει τις παρακάτω διαδικασίες: 

Μηχάνημα: 

Το μηχάνημα που θα χρησιμοποιηθεί, θα είναι σύμφωνα με τα διεθνή standards και οπωσδήποτε θα 

εξασφαλίζει την σύσφιξη στο κέντρο του δοκιμίου. 

Δοκίμιο: 

Το δοκίμιο θα έχει ελάχιστο ελεύθερο μήκος οκτώ (8) φορές την εξωτερική διάμετρο του σωλήνα. 

Διαδικασία: 

Ο σωλήνας θα τοποθετηθεί σε χώρο με θερμοκρασία +0 έως 5οC, για μια ελάχιστη περίοδο δέκα (10) 

ωρών. Σε χρονικό διάστημα 10 min και ενώ το δοκίμιο θα βρίσκεται σε θερμοκρασία 0 έως 5οC, θα συσφιχθεί 

στο κέντρο του δοκιμίου με το ειδικό μηχάνημα squeeze-off. Το δοκίμιο θα παραμείνει σε αυτή την 

κατάσταση για 60 min, κατόπιν θα επαναφερθεί στην αρχική του κατάσταση με την βοήθεια ειδικού 

εργαλείου re-rounder για 30 min. Στην συνέχεια θα ελεγχθεί κατά το DIN8075 σύμφωνα με την παράγραφο 

3.2.2. 
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3.2.4  Δοκιμή σε εφελκυσμό μέχρι θραύση: 

Η δοκιμή αυτή αποσκοπεί στην επιβεβαίωση της ομοιογένειας της παραγωγής και θα επαναλαμβάνεται 

κάθε φορά που συμπληρώθηκαν 24 ώρες παραγωγής. 

Τα δοκίμια θα κοπούν έτσι ώστε να υπάρχει κανονική κατανομή της θέσης τους στην περιφέρεια του 

σωλήνα. 

Πριν τον έλεγχο θα παραμείνουν 1 ώρα σε μπάνιο 18-22C ο δε έλεγχος θα γίνει αμέσως μετά το μπάνιο. 

Η ταχύτητα κατά τον έλεγχο θα είναι 25 min/sec. 

Θα περιγράφεται η τάση θραύσης και η επιμήκυνση κατά την θραύση. 

Στην συνέχεια θα γίνεται αξιολόγηση, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει αξιόλογη απόκλιση από τα δεδομένα 

των δοκιμίων, που κόπηκαν, μαζί με τα δοκίμια, που υπέστησαν κατά τους κατά ΕΝ12201-2 ελέγχους 

αντοχής για να διαπιστωθεί αν απαιτείται ή όχι επανάληψη των ελέγχων αυτών (αντοχή σε εσωτερική πίεση - 

μεταβολή μετά από θερμική επεξεργασία). 

Το μέγεθος της απόκλισης που χαρακτηρίζεται αξιόλογη θα συμφωνηθεί μεταξύ των εκπροσώπων της 

Υπηρεσίας και του αναδόχου. 

3.2.5  Μέτρηση MFI: 

Μία φορά για κάθε μηχανή παραγωγής και για κάθε νέο ξεκίνημα της μηχανής θα μετρηθεί το MFI του 

παραγόμενου σωλήνα. Το MFI 190/5 των σωλήνων δεν πρέπει να έχει απόκλιση μεγαλύτερη από 0,2 gr/10 

min από το αντίστοιχο MFI 190/5 της πρώτης ύλης. 

Ο ανάδοχος οφείλει να έχει εξασφαλίσει για τους ελεγκτές της Υπηρεσίας ελεύθερη πρόσβαση στους 

χώρους παραγωγής και αποθήκευσης των σωλήνων και διευκόλυνση για την διενέργεια των μετρήσεων και 

των δοκιμών, που αναφέρονται πιο κάτω. 

3.2.6  Μέτρηση Τραχύτητας: 

Ο έλεγχος της τραχύτητας στην εσωτερική επιφάνεια θα γίνεται ανά 4ωρο κάθε μηχανής παραγωγής, σε 

κάθε νέο ξεκίνημα της μηχανής και επιπλέον όταν κρίνεται απαραίτητος μετά από μακροσκοπικό έλεγχο κατά 

τη διάρκεια παραγωγής. 

Η τραχύτητα δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 0,05 χλστ. Και θα μετράται κάθετα στον διαμήκη άξονα του 

αγωγού. 

Σε περίπτωση απόκλισης μεγαλύτερη του 50% προς τα πάνω δηλαδή εάν η τραχύτητα βρεθεί μεγαλύτερη 

του 0,075 χλστ. η παραχθείσα ποσότητα μετά την  τελευταία σωστή μέτρηση θα απορρίπτεται. 

4. Εργαστήριο Ελέγχων: 

• Ολοι οι παραπάνω έλεγχοι θα γίνουν σε εργαστήριο κοινής αποδοχής παρουσία των 

εκπροσώπων της Υπηρεσίας. Τα έξοδα των ελέγχων βαρύνουν τον ανάδοχο και θα είναι 

ενσωματωμένα στις τιμές προσφοράς των σωλήνων.  

• Τα αποτελέσματα των ελέγχων θα υποβληθούν στην Υπηρεσία σε κατάλληλο πιστοποιητικό κατά 

DIN50049. 

• Πέραν των πιστοποιητικών, που θα εκδοθούν και θα καλύπτουν όλους τους ελέγχους που 

αναφέρονται και θα γίνουν στην Υπηρεσία θα δοθούν και όλες οι μετρήσεις που θα καταγράφονται 

στην διάρκεια των ελέγχων. 

• Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής και εκείνων 

των Προδιαγραφών ΕΝ ισχύουν οι όροι που προβλέπουν αυστηρότερους ελέγχους και παρέχουν 

υψηλότερο βαθμό ασφάλειας. 

5. Μήκη Σωλήνων: 

• Τα μήκη των ευθύγραμμων σωλήνων θα είναι 6 έως 12 μ. για ευθύγραμμους σωλήνες, και 

50 έως 200 μ. για τους σωλήνες σε ρολό. 

• Ειδικά για το ρολό το μήκος μπορεί να είναι και μεγαλύτερο. 

•  
6. Συσκευασία Σωλήνων: 

• Οι σωλήνες κατά την μεταφορά, τοποθέτηση και αποθήκευση θα είναι ταπωμένοι με τάπες 

αρσενικές από PE και θα είναι συσκευασμένοι (1μ. x 1μ. x το μήκος) κατά τέτοιο τρόπο που να 
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μπορούν να αποθηκεύονται καθ’ ύψος. Στην περίπτωση που οι αγωγοί βρίσκονται σε κουλούρες 

τότε η εσωτερική διάμετρος θα ισούται με την ονομαστική διάμετρο επί 20 φορές. 

7. Σήμανση Σωλήνων: 

• Οι σωλήνες θα φέρουν δύο (2) σειρές σήμανσης χρώματος λευκού αντιδιαμετρικά 

τυπωμένες ανά μέτρο μήκους σωλήνα, που θα αναφέρουν: 

• PE 3ης γενιάς = πολυαιθυλένιο τρίτης γενιάς 

• εξωτερική διάμετρος X πάχος τοιχώματος 

• ονομαστική πίεση 

• όνομα κατασκευαστή 

• χρόνος παραγωγής από την μία πλευρά και αύξων αριθμός μήκους σωλήνα από την αντιδιαμετρική 

8. Ειδικά τεμάχια πολυαιθυλενίου: 

• Τα ειδικά τεμάχια (καμπύλες, κ.λπ.) που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι από πολυαιθυλένιο 

(PE), θα είναι κατάλληλα για σύστημα συγκόλλησης με ηλεκτρομούφα και συνεργάσιμα με σωλήνα 

που θα φτιαχτεί με βάση την Τεχνική Προδιαγραφή για την κατασκευή των σωλήνων PE.  

• Οι διαστάσεις, το πάχος τοιχώματος και οι ανοχές των ειδικών τεμαχίων θα είναι τέτοιες ώστε να 

εξασφαλίζεται η συνεργασιμότητα με τους σωλήνες, και η καλή ποιότητα της συγκόλλησης. 

• Στις προσφορές θα αναφέρονται σαφώς ο τύπος, η κατασκευάστρια εταιρία, οι διαστάσεις και οι 

ανοχές των ειδικών τεμαχίων και θα γίνεται παραπομπή τους καταλόγους που θα είναι συνημμένοι 

στην προσφορά. 

• Τα ειδικά τεμάχια κατά την παράδοσή τους θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά δοκιμών και 

ελέγχων που θα καλύπτουν τα εξής: 

•  

• Ονομαστική πυκνότητα πρώτης ύλης 

• Ονομαστική πυκνότητα υλικού που πάρθηκε από έτοιμο εξάρτημα 

• Μέτρηση δείκτη ροής πρώτης ύλης 

• Σύνθεση πρώτης ύλης 

• Αντοχής σε εσωτερική πίεση (τεστ 170 ωρών) 

• Μεταβολή μετά από θερμική επεξεργασία 

• Μέτρησης διαστάσεων και ανοχών 

•  

• Επίσης θα αναγράφεται πάνω σε κάθε ειδικό τεμάχιο η θερμοκρασία, η τάση και ο χρόνος 
συγκόλλησης. Ολα τα παραπάνω πιστοποιητικά θα προέρχονται από δοκιμές που έγιναν σε δοκίμια 
της συγκεκριμένης παρτίδας που θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο. Επί πλέον εκτός από τα 
παραπάνω πιστοποιητικά, πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό για όλα τα υλικά από Δημόσιο 
Οργανισμό ή από αναγνωρισμένο Ινστιτούτο Δημόσιο ή ιδιωτικό περί της καταλληλότητάς τους για 
πόσιμο νερό. 

• Η Υπηρεσία για όλους τους παραπάνω ελέγχους διατηρεί το δικαίωμα να επαναλάβει τους ελέγχους 

σε εργαστήριο της αρεσκείας της. 

• Επίσης θα δοθεί πιστοποιητικό αντοχής σε εσωτερική πίεση (10.000 ωρών) που θα προέρχεται από 

δοκίμια της ίδιας σχεδίασης και διαδικασίας παραγωγής με αυτά που θα παραδοθούν στην 

Υπηρεσία. 

• Στις προσφορές θα αναφέρονται οι προδιαγραφές, των οποίων τις απαιτήσεις πληρούν τα 

συγκεκριμένα ειδικά τεμάχια, έστω και αν οι προδιαγραφές αυτές βρίσκονται σε φάση προσχεδίου 

και θα επισυνάπτονται με την προσφορά. 

• Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να κάνει δειγματοληπτικό έλεγχο στις εγκαταστάσεις του 

προμηθευτή ή σε εργαστήριο κοινής αποδοχής. 
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9. Περιγραφή εργασίας συγκόλλησης: 

• Τα ειδικά τεμάχια του πολυαιθυλενίου πριν την διαδικασία συγκόλλησης δεν πρέπει να 

εκτίθενται στην ηλιακή ακτινοβολία και η θερμοκρασία τους να μην υπερβαίνει τους 35C. 

• Γενικότερα για να έχουμε σαν αποτέλεσμα μια καλή συγκόλληση, πρέπει ο ανάδοχος να δώσει 

μεγάλη προσοχή στα πιο κάτω σημεία: 

•  

o Η θερμοκρασία της επιφάνειας του αγωγού και των εξαρτημάτων να βρίσκεται μεταξύ 0C έως 35C 

και μόνο τότε να πραγματοποιούμε συγκολλήσεις PE με PE. 

o To κόψιμο στα άκρα του αγωγού να είναι πάντα κάθετα προς τον διαμήκη άξονα και να έχουμε μία 

λοξοτόμηση της τάξης του 50 προς τα έξω. 

o Να καθαρίζουμε με ένα στεγνό και καθαρό πανί τις προς συγκόλληση επιφάνειες. 

o Να ξύνουμε προσεκτικά όλη την επιφάνεια του αγωγού, πάνω στην οποία θα συγκολληθούν τα 

εξαρτήματα σε μήκος λίγο μεγαλύτερο από το μήκος της ηλεκτρομούφας. 

o Πρέπει να χρησιμοποιούμε πάντοτε εργαλείο ξυσίματος και όχι μαχαίρι. Το ξύσιμο γίνεται με 

παράλληλες κινήσεις προς τον άξονα του αγωγού και πάντα χωρίς διακοπή. 

o Πρώτα να ελέγχουμε το εσωτερικό των εξαρτημάτων να είναι καθαρό και να καθαρίζουμε την 

ξυσμένη επιφάνεια του αγωγού, χρησιμοποιώντας εξατμιζόμενο διαλύτη (τριχλωροαιθυλένιο) και 

καθαρό χαρτί. 

o Τοποθετούμε κάποιο εργαλείο σταθεροποίησης (clamp) ικανό να ευθυγραμμίζει τα άκρα του αγωγού 

κατά την συγκόλληση και να κρατά τον αγωγό με την ηλεκτρομούφα ελεύθερο από πιέσεις κατά την 

διάρκεια της συγκόλλησης (τήξης) και την περίοδο ψύξης. 

o Πρέπει να προβλέψουμε ώστε να μην μετακινηθούν οι αγωγοί ούτε τα εξαρτήματα κατή την διάρκεια 

της ψύξης. 

o Στην διάρκεια του χρόνου συγκόλλησης συμπληρώνεται από τον επικεφαλής του συνεργείου 

ανάλογο σχετικό έντυπο και υπογράφεται από την Υπηρεσία και τον επιβλέποντα μηχανικό. 

o Για τα ειδικά τεμάχια θα γίνει αυτόματη καταγραφή των στοιχείων συγκόλλησης μέσω της συσκευής 

συγκόλλησης και θα είναι τα εξής: 

 

1. Κωδικός έργου 

2. Κωδικός εξαρτήματος 

3. Κωδικός τεχνίτη 

4. Ημερομηνία εργασίας 

5. Ωρα εργασίας 

6. Αύξοντας αριθμός συγκόλλησης 

7. Διάμετρος αγωγού 

8. Είδος εξαρτήματος 

9. Θερμοκρασία περιβάλλοντος 

10.Χρόνος συγκόλλησης 

11.Καταγραφή στην μνήμη του μηχανήματος τυχόν διακοπής της συγκόλλησης 

 

• Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα τα τροποποιήσει τα ζητούμενα στοιχεία κατά την διάρκεια 

εκτέλεσης του έργου. 

• Η λήψη των παραπάνω στοιχείων καλόν είναι να γίνεται με σύνδεση της συσκευής 

συγκόλλησης με υπολογιστή P.C. και να αποδίδει τις αποθηκευόμενες πληροφορίες, 

υποστηριζόμενο με το απαιτούμενο software. 

•  

10. Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν στην τεχνική προσφορά:  

Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύονται με τα απαραίτητα 

συνοδευτικά πιστοποιητικά - έγγραφα όπως:  

 

1. Τεχνικό φυλλάδιο και τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων σωλήνων. 

2. Πιστοποιητικά καταλληλότητας  των προσφερόμενων σωλήνων. 
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3. Δήλωση στοιχείων του εργοστασίου κατασκευής, ελέγχου και δοκιμής και εγγύηση για τρία (3) 

τουλάχιστον έτη από τον οίκο κατασκευής των προσφερόμενων σωλήνων και από το συμμετέχοντα. 

4. Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του οίκου κατασκευής των προσφερόμενων σωλήνων. 

 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 16 

 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΑΠΟ PE 
 
1. Οι ηλεκτρομούφες μέχρι και τη διάμετρο 160  mm συμπεριλαμβανομένης, θα πρέπει να έχουν στο 

κέντρο τους stop, κατά την διαμήκη διεύθυνση τους, ευκόλως αφαιρούμενα (χωρίς τη χρήση ειδικών 

εργαλείων). 

2. Οι χρόνοι θέρμανσης συγκόλλησης των ηλεκτρομουφών δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τους παρακάτω 

αναφερομένους, για θερμοκρασία περιβάλλοντος 20 o  C. 

 
 

Εξωτερική 
Διάμετρος 
Σωλήνων 

Χρόνοι θέρμανσης 
Ηλεκτρομουφών σε 
θερμοκρασία 

 Περιβάλλοντος  20 ° C. 
(sec) 

 SDR  17 SDR  11 

mm 10  BAR 16  ΒΑR 

20  24 

25  24 

32  42 

40  50 

50  60 

63  72 

75  100 

90  150 

110  200 

125  315 

140  270 

160 170 375 

180 210 440 

200 210 450 

225 300 500 

250 500 600 

280  710 

315 700 830 

355 1.500 1.300 

400 1.740 1.800 

450 2.400  

500 3.000  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 17 

 
ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PE 
 

Οι ηλεκτροσέλλες παροχής θα πρέπει να αποτελούνται από δυο τμήματα, το άνω τμήμα το οποίο 

συγκολλείται στον σωλήνα και το κάτω τμήμα - στήριγμα του άνω τμήματος. 

 Ειδικότερα: 

1. Το κάτω τμήμα της ηλεκτροσέλλας πρέπει να είναι σχεδιασμένο (πάχος και επιφάνεια μικρότερα από 

αυτά του άνω τμήματος), με τρόπο τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται ευκαμψία - ελαστικότητα του κάτω 

τμήματος - στηρίγματος, ευκαμψία - ελαστικότητα απαραίτητη ώστε να διασφαλίζονται από τη μια η 

απόλυτη εφαρμογή της ηλεκτροσέλλας στον σωλήνα και από την άλλη η αναγκαία διαρκής σύσφιξη 

της ηλεκτροσέλλας στο σωλήνα κατά τη φάση θέρμανσης και τήξης, χωρίς να απαιτείται η χρήση 

ειδικού εργαλείου - ελατηρίου για την εφαρμογή της απαιτούμενης δύναμης σύσφιξης συγκόλλησης 

του εξαρτήματος. Εξαρτήματα για την συγκόλληση των οποίων απαιτείται η χρήση ειδικού εργαλείου - 

ελατηρίου σύσφιξης δεν γίνονται αποδεκτά. 

2. Το άνω τμήμα των ηλεκτροσελλών, για διαμέτρους σωλήνων από 63 mm και άνω, θα πρέπει να είναι 

κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε: 

• Μία ενιαία ηλεκτρική αντίσταση, ενσωματωμένη στην ηλεκτροσέλλα σύμφωνα με όσα στα 

«ΓΕΝΙΚΑ» πριγράφονται για την ενσωμάτωση της ηλεκτρικής αντίστασης στα 

ηλεκτροεξαρτήματα, θα διατρέχει περιμετρικά τον λαιμό της εξόδου της ηλεκτροσέλλας και το 

μέσα τμήμα του άνω μέρους της ηλεκτροσέλλας, με τρόπο που θα εξασφαλίζει την ταυτόχρονη   

(σε μία φάση - ένα χρόνο) συγκόλληση του άνω τμήματος του σώματος της ηλεκτροσέλλας στον 

σωλήνα και του εναλλάξιμου προσθέτου ειδικού εξαρτήματος το οποίο κατά περίπτωση θα είναι 

τοποθετημένο στον λαιμό της εξόδου της ηλεκτροσέλλας. 

• Ο λαιμός της εξόδου της ηλεκτροσέλλας θα πρέπει να φέρει στο έξω άκρο του δακτύλιο 

σύσφιξης, ο οποίος θα είναι αναπόσπαστο τμήμα του σώματος του λαιμού της ηλεκτροσέλλας 

και ο οποίος θα σφίγγει επάνω στο εναλλάξιμο πρόσθετο εξάρτημα ή σωλήνα στον οποίο θα 

γίνεται η συγκόλληση με βίδα, ούτως ώστε να μην απαιτείται η χρήση clamp 

συγκράτησης/σταθεροποίησης κατά την διαδικασία εφαρμογής (συγκόλλησης). 

 
63 Χ 63 

 90 Χ 63 
 110 Χ 63 
 125 Χ 63 
 140 Χ 63 
 160 Χ 63 
 200 Χ 63 
 225 Χ 63 

 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 18 

 
ELECTROFUSION ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΩΝ 
ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΥΘΕΩΝ ΆΚΡΩΝ 
1. Γενικά: 
 
2. Το Εργοστάσιο παραγωγής των ηλεκτροεξαρτημάτων θα πρέπει να διαθέτει ISO 9001. 
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3. Τα ηλεκτροεξαρτήματα και τα εξαρτήματα ευθέων άκρων που θα χρησιμοποιηθούν, θα παράγονται από 

ΗΡΡΕ (Πολυαιθυλένιο ΡΕ 100). Η εταιρία παραγωγής της ρητίνης ΗΡΡΕ (πρώτης ύλης) θα πρέπει να 

είναι μέλος του Συνδέσμου ΡΕ 100+ (Plus). 

4. Τα ηλεκτροεξαρτήματα θα πρέπει να συμμορφώνονται στις απαιτήσεις της προδιαγραφής PREN 1555-

3. 

5. Τα ηλεκτροεξαρτήματα θα πρέπει συγκολλούνται πλήρως στον σωλήνα/ες σε μία φάση (ένα κύκλο), θα 

πρέπει δηλαδή να είναι μονοκαλωδιακά (monofilar) και όχι δικαλωδιακά (bifilar). 

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

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

αντίσταση των ηλεκτροεξαρτημάτων να είναι πλήρως επικαλυμμένη με πολυαιθυλένιο και 

ενσωματωμένη στο σώμα του ηλεκτροεξαρτήματος. 

7. Τα ηλεκτροεξαρτήματα διαμέτρου έως και 63, θα πρέπει να φέρουν σε κάθε έξω άκρο των 

συγκολλουμένων τμημάτων τους δακτύλιο σύσφιξης, ο οποίος θα είναι αναπόσπαστο τμήμα του 

σώματος των ηλεκτροεξαρτημάτων και ο οποίος θα σφίγγει επάνω στο σωλήνα στον οποίο θα γίνεται η 

συγκόλληση με βίδα, ούτως ώστε να μην απαιτείται η χρήση clamp συγκράτησης/σταθεροποίησης του 

σωλήνα κατά την διαδικασία εφαρμογής (συγκόλλησης) του ηλεκτροεξαρτήματος. 

8. Κάθε ηλεκτροεξάρτημα θα πρέπει να φέρει μαγνητική ταινία ή κατά προτίμηση να συνοδεύεται από 

κάρτα δεδομένων η οποία θα φέρει μαγνητική ταινία (για να αποφεύγονται οι χειρισμοί εντός του 

σκάμματος, καθώς και δυσλειτουργίες από πιθανές φθορές και λερώματα της μαγνητικής ταινίας κατά 

την εγκατάσταση), ώστε να είναι δυνατή η ανάγνωση/μεταφορά των δεδομένων των 

ηλεκτροεξαρτημάτων με barcode. 

9. Στην εξωτερική επιφάνεια κάθε ηλεκτροεξαρτήματος θα πρέπει να είναι ανάγλυφα τυπωμένες, κατά τη 

διαδικασία της έγχυσης, όλες οι πληροφορίες που αφορούν το εξάρτημα (διάμετρος, SDR, ΡΕ 100, 

χρόνος θέρμανσης, χρόνος ψύξης, Volt συγκόλλησης κ.λ.π.), ώστε ακόμη και σε περίπτωση φθοράς της 

μαγνητικής ταινίας να είναι δυνατή η χειροκίνητη συγκόλληση του εξαρτήματος, βάσει των στην 

επιφάνεια του αναφερομένων πληροφοριών. 

10. Η τάση του ρεύματος εφαρμογής δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 39,5 Volt. 

11. Η διάμετρος των ακροδεκτών των επαφών εφαρμογής του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να είναι        4 

mm. 

12. Όλα τα ηλεκτροεξαρτήματα, καθώς και τα εξαρτήματα ευθέων άκρων, πού θα χρησιμοποιηθούν σε 

δίκτυα υπό πίεση (πόσιμο νερό, μεταφορά λυμάτων υπό πίεση) και για πιέσεις έως 16 BAR, θα είναι 

SDR 11 (16 BAR.). 

 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 19 

 
ΑΡΣΕΝΙΚΟ  Η  ΘΗΛΥΚΟ  ΕΞΑΡΤΗΜΑ  ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 
(TRANJITION ADAPTOR) 
 

Αρσενικό ή θηλυκό εξάρτημα μετάβασης (tranjition adaptor) για διαμέτρους έως και 2΄΄ (για χρήση σε 

συνδυασμό με την ηλεκτροσέλλα αλλά και όλα τα ηλεκτροεξαρτήματα). 

Τα εξαρτήματα μετάβασης θα είναι κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου (όλο το μήκος του σώματος τους) 

από ορείχαλκο. Το ευθύ τμήμα των εξαρτημάτων μετάβασης που προορίζεται για συγκόλληση με τα 

ηλεκτροεξαρτήματα, θα είναι επενδυμένο με πολυαιθυλένιο, που θα έχει τα χαρακτηριστικά που ζητούνται 

από την παρούσα τεχνική προδιαγραφή- Η επένδυση του ευθέως άκρου των εξαρτημάτων μετάβασης με 

πολυαιθυλένιο, κατά τα ανωτέρω, θα γίνεται βιομηχανικά, με Injection έγχυση του πολυαιθυλενίου πάνω στο 

ορειχάλκινο σώμα των εξαρτημάτων μετάβασης. 

Εξαρτήματα μετάβασης διαμέτρων μέχρι 2 ΄΄, των οποίων το εσωτερικό συνολικό  μήκος δεν θα είναι 

ορειχάλκινο, αλλά είναι ορειχάλκινο μόνο τμήμα του συνολικού σώματος τους, καθώς και η επένδυση του 

ευθέως τμήματος τους με πολυαιθυλένιο θα στηρίζεται σε άλλες μεθόδους εκτός αυτής της Injection έγχυσης, 

δεν γίνονται αποδεκτά. 
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Αρσενικό  σπείρωμα 
 
Φ 

 
20 

 
Χ 

 
½΄΄ 
 

Φ 32 Χ 1΄΄ 
 

Φ 63 Χ 2΄΄ 
 

Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν στην τεχνική προσφορά για όλα τα ηλεκτροεξαρτήματα και τα 

εξαρτήματα ευθέων άκρων που προδιαγράφονται παραπάνω: 

Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύονται με τα απαραίτητα συνοδευτικά 

πιστοποιητικά - έγγραφα όπως:  

1. Τεχνικό φυλλάδιο και τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων εξαρτημάτων. 

2. Πιστοποιητικό καταλληλότητας  των προσφερόμενων εξαρτημάτων (τελικό προϊόν). 

3. Πιστοποιητικό καταλληλότητας της πρώτης ύλης και στοιχεία των μηχανικών της ιδιοτήτων. 

4. Δήλωση στοιχείων του εργοστασίου κατασκευής, ελέγχου και δοκιμής και εγγύηση για τρία (3) 

τουλάχιστον έτη από τον οίκο κατασκευής των προσφερόμενων εξαρτημάτων και από το 

συμμετέχοντα. 

5. Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του οίκου κατασκευής των προσφερόμενων εξαρτημάτων. 

6. Βεβαιώσεις καλής λειτουργίας για τα προσφερόμενα εξαρτήματα από άλλες επιχειρήσεις  ύδρευσης. 

7. Ένα (1) πλήρες και λειτουργικό ενδεικτικό δείγμα από κάθε τύπο των προσφερόμενων εξαρτημάτων. 
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ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΤΥΠΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΣ  

 

1. Αντικείμενο: 

Η τεχνική  αυτή  προδιαγραφή αφορά την προμήθεια τσιμεντένιων φρεατίων  υδρομέτρων (τύπου 

καμπάνα) του δικτύου ύδρευσης.  Τα  φρεάτια  αυτά  θα τοποθετούνται  στο πεζοδρόμιο μπροστά από την 

ιδιοκτησία του κάθε καταναλωτή, και μέσα σε αυτό θα βρίσκεται  ένα η δυο υδρόμετρα  ανάλογα με την κάθε 

περίπτωση. 

 

2.  Γενικά: 

Τα φρεάτια διακρίνονται σε διάφορους  τύπους  που χαρακτηρίζονται  από τις διαστάσεις τους .  

Το συγκεκριμένο φρεάτιο τύπου καμπάνα έχει διαστάσεις στο πάνω σημείο 380*380mm, ενώ στο κάτω 

σημείο η διάσταση του είναι 435*435 mm. Το ολικό ύψος του φρεατίου είναι 280mm.  

 

3. Τρόπος κατασκευής φρεατίων: 

• Η κατηγορία του σκυροδέματος πρέπει να είναι υψηλής αντοχής ≥C30/37. 

• Το φρεάτιο θα είναι ινοοπλισμένο. 

• Θα έχει υψηλή αντοχή σε συνεχές  στατικό φορτίο  5t. 

• Το σκυρόδεμα του φρεατίου θα είναι στεγανό κατά DIN 1045 με υδατοαποροφητικότητα ≤ 5%. 

• Περιεκτικότητα σε τσιμέντο ≥380 kg/M3 υψηλής αντοχής  (52,5 Ν). 

• Βάρος φρεατίου ≈ 35 kg. 

 

4. Χυτοσιδηρό πλαίσιο: 

Στο πάνω μέρος του φρεατίου θα υπάρχει πλαίσιο χυτοσιδηρό ( μαντέμι ) για να μπορεί να τοποθετηθεί 

καπάκι , το οποίο είναι Β125 – ΕΝ 124. 

 

5. Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν στην τεχνική προσφορά: 
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Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύονται με τα απαραίτητα 

συνοδευτικά πιστοποιητικά - έγγραφα όπως:  

1. Τεχνικό φυλλάδιο και τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων φρεατίων. 

2. Πιστοποιητικό δοκιμών - αντοχής των προσφερόμενων φρεατίων. 

3. Δήλωση στοιχείων του εργοστασίου κατασκευής, ελέγχου και δοκιμής και εγγύηση για τρία (3) 

τουλάχιστον έτη από τον οίκο κατασκευής των προσφερόμενων φρεατίων και από το συμμετέχοντα. 

4. Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του οίκου κατασκευής των προσφερόμενων φρεατίων. 

 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 21 

 
ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ 
1. Αντικείμενο: 

Η προδιαγραφή αυτή αφορά την προμήθεια χυτοσιδηρών δικλείδων με σύρτη, με φλάτζες και με 
ελαστική έμφραξη, κοντου σωματος (F4) οι οποίες θα τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία του δικτύου 
ύδρευσης της πόλης εντός του εδάφους και ο χειρισμός τους θα γίνεται με χειροτροχό ο οποίος θα πρέπει να 
τις συνοδεύει. Οι δικλείδες θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τα πρότυπα EN1074-1, EN1074-2 και 
ΕΝ1171. 
 
2.  Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

2.1 Οι Δικλείδες σύρτου ελαστικής έμφραξης θα είναι ονομαστικής πίεσης λειτουργίας  PN10/16 κατά 
ΕΝ1074-1 &2, με φλαντζωτά άκρα (ωτίδες), πλήρους διατομής και ελεύθερης διέλευσης του ρευστού, 
κατασκευασμένες από ελατό χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την Εθνική Προδιαγραφή 1501-08-06-07-02 και τις 
απαιτήσεις της παρούσας μελέτης. 
Τα σώματα και τα καλύμματα μετά την χύτευση πρέπει να παρουσιάζουν λεία επιφάνεια χωρίς λέπια, 
εξογκώματα ή αστοχίες χυτηρίου. 
Απαγορεύεται η πλήρωση των παραπάνω κοιλοτήτων με ξένη ύλη. 
Οι δικλείδες  θα  πρέπει  να καθαριστούν και  αμμοβληθούν  σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο DIN 30677-2, 
ΕΝ 14901 καθώς και με το GSK. 
Δεν θα γίνει εξωτερική επάλειψη των δικλείδων αν δεν προηγηθεί καθαρισμός και απαλλαγή από σκουριές 
και αν δεν έχει γίνει επιθεώρηση της ΔΕΥΑ εφ΄οσον ζητηθεί. 
 
Ο κατασκευαστής υποχρεούται να παραδώσει  πιστοποιητικό για την καταλληλότητα της βαφής για πόσιμο 
νερό. 
 
2.2 Βασικός σχεδιασμός: 

Το μήκος των δικλείδων δηλαδή η απόσταση των προσώπων των φλαντζών θα είναι σύμφωνα με το 

πρότυπο EN 558, σειρά 14 (DIN F4, κοντή) για δικλείδες PN10 και PN16. 

Οι φλάντζες σύνδεσης θα είναι σύμφωνες με το πρότυπο EN 1092. Η δοκιμή πίεσης καθώς και η 

επιτρεπόμενη υπερπίεση για σύντομα χρονικά διαστήματα θα είναι σύμφωνες με το πρότυπο EN 1074. 

 
2.3 Επικάλυψη/Βαφή 

Το σώμα και το κάλυμμα της δικλείδας, θα βαφούν εσωτερικά και εξωτερικά για αντιδιαβρωτική 

προστασία με 250 µm εποξειδική βαφήυψηλής αντοχής σε διάβρωση (fusion bonded epoxy), που 

συμμορφώνεται με το πρότυπο DIN 30677-2, ΕΝ 14901 καθώς και με το GSK. 

Η απόχρωση θα είναι χρώματος μπλε 5017 RAL. 

Κανένα μεταλλικό μέρος δεν μπορεί να είναι σε επαφή με το υγρό ή το περιβάλλον αν δεν είναι επικαλυμένο. 

Η προετοιμασία της επιφανείας, το υλικό της βαφής, η διαδικασία εφαρμογής και το τελικό αποτέλεσμα 

θα υπόκεινται σε ποιοτικό έλεγχο και τεκμηρίωση από τον κατασκευαστή των δικλείδων, εγκεκριμένη από 

την GSK και επιθεωρούμενη τακτικά από διαπιστευμένο οργανισμό στο εργοστάσιο κατασκευής. 

 
2.4 Σώμα/καπάκι: 

Το σώμα και το καπάκι της δικλείδας θα είναι από ελατό χυτοσίδηρο σύμφωνα με το πρότυπο EN 1563 

ποιότητας GJS-500-7 (GGG-50). 
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Οι οπές των κοχλίων σύνδεσης του σώματος με το καπάκι θα είναι τυφλές οπές με σπείρωμα και όχι 

περαστές διαμέσου των χυτών μερών, σώματος και καπακιού. 

Οι κοχλίες θα είναι εξάγωνης κεφαλής, ανοξείδωτοι Α2, χωνευτοί στο καπάκι, σφραγισμένοι με θερμή 

κόλλα εξασφαλίζοντας ότι δεν θα είναι σε καμία επαφή με το περιβάλλον ή το ρευστό μέσον. 

Το ελαστικό στεγανωτικό παρέμβυσμα μεταξύ σώματος και καπακιού της δικλείδας θα είναι EPDM, συνεχές 

με κυκλικές οπές, τοποθετημένο σε ένα αυλάκι στο κάλυμμα και θα περιβάλλει πλήρως τους κοχλίες. Το 

σώμα της δικλείδας θα έχει εσωτερικούς οδηγούς ή αυλάκια για την καθοδήγηση του σύρτη κατά το άνοιγμα 

και κλείσιμο. 

Τα σημεία έδρασης στο εσωτερικό του σώματος της δικλείδας θα έχουν επίπεδη επιφάνεια σε 

συμμετρικές γωνίες ως προς τη θέση τους, υποστηρίζοντας τον σύρτη στην κλειστή θέση. 

Η ροή του νερού διαμέσου του σώματος πρέπει να είναι ομαλή και ανεμπόδιστη χωρίς εγκλείσματα στον 

θόλο επάνω από το σημείο έδρασης. 

Μια δικλείδα παράκαμψης πρέπει να είναι διαθέσιμη ως επιλογή για τιςδικλείδες DN>500. 

 

Οι ακόλουθες πληροφορίες θα είναι εμφανείς και ενσωματωμένες στο χυτό σώμα της δικλείδας σύμφωνα με 

το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ19. 

• -Κατασκευαστής 

• -DN-κατηγορία 

• -PN-κατηγορία 

• -Ποιότητα υλικού 

  

Οι ακόλουθες πληροφορίες θα αναγράφονται σε πινακίδα επί της δικλείδας: 

• -Υλικό άξονα 

• -Πρόσθετες πληροφορίες για το πρότυπο του προϊόντος 

• -Αριθμός προϊόντος 

• -Barcode 

• -Τύπος ρευστού 

• -Μέγιστη θερμοκρασία εφαρμογής 

• -Φορά λειτουργίας (CTC/CTO) (Κλείσιμο κατά την ωρολογιακή ή αντιωρολογιακή φορά) 

 

2.5  Βάκτρο (Άξονας): 

Το βάκτρο θα περιστρέφεται με το περικόχλιο του σύρτου και θα είναι στερεωμένο σε ένα αξονικό 

έδρανο. Ένας προσαρμογέας για τοποθέτηση τηλεσκοπικής προέκτασης χειρισμού του βάκτρου πρέπει να 

υπάρχει ως επιλογή. 

Το υλικό του βάκτρου θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.Το σπείρωμα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο με 

έλαση σύμφωνα με το πρότυπο DIN 103 για μετρικό τραπεζοειδές σπείρωμα. 

Θα υπάρχει διάταξη στοπ στο πάνω μέρος του βάκτρου, έτσι ώστε όταν επιτυγχάνεται πλήρως η 

ανοικτή θέση, αλλά πριν ο σύρτης ακουμπίσει και προκαλέσει ζημιά στο χρώμα και στα ελαστικά εσωτερικά, 

ο σύρτης να σταματά απότομα και να εμποδίζει την περαιτέρω στροφή του βάκτρου. 

Το αξονικό έδρανο για τα μεγέθη έως DN 400 θα είναι ένα κολάρο από DZR ορείχαλκο ανθεκτικό σε 

αποψευδαργύρωση. Για DN 450 και μεγαλύτερες διαμέτρους θα είναι ένα διπλό ένσφαιρο έδρανο.  

Το ακτινωτό έδρανο θα είναι ένας δακτύλιος PA6.6 με 4 στεγανωτικούς δακτύλιους O-rings από NBR, 2 

εξωτερικούς και 2 εσωτερικούς. 

Το πλήρες, τριπλό σύστημα στεγανοποίησης αποτελείται από τρία μέρη: 

 

• Στο εσωτερικό άκρο ένας στεγανωτικός δακτύλιος από EPDMμε χείλη είναι η κύρια σφράγιση έναντι 

της εσωτερικής πίεσης του ρευστού. 

• Στη μέση, τα δύο O-rings του ακτινωτού εδράνου θα υποστηρίζουν την κύρια εσωτερική σφράγιση. 

• Στο εξωτερικό άκρο ένα δαχτυλίδι από NBR θα σφραγίζει ενάντια στη σκόνη και τους ρύπους από το 

εξωτερικό περιβάλλον. 

 
 
 
 



 

Σελίδα 97 

2.6 Σύρτης: 

Ο σύρτης παρέχει ελαστική έμφραξη στο σώμα της δικλείδας και αποτελείται από έναν εσωτερικό 

πυρήνα ελατού χυτοσιδήρου, GJS-500-7 (GGG-50), πλήρως έγκλειστο σε βουλκανισμένο ελαστικό EPDM ή 

NBR. 

Μια εσωτερική κυλινδρική οπή στο κέντρο της δικλείδας, θα εξασφαλίζει χώρο για το βάκτρο έως το 

κατώτατο μέρος της δικλείδας. Ο σχεδιασμός θα εξασφαλίζει ότι το ρευστό θα κυκλοφορεί μέσα στην οπή 

αλλά δεν θα συσσωρεύεται σε εγκοπές ή εγκλείσματα. 

Η επιφάνεια πρέπει να είναι λεία χωρίς αυλακώσεις, χωρίσματα ή εγκοπές. 

Εκτός από το σημείο της έμφραξης, η μόνη επαφή μεταξύ σύρτου και σώματος πρέπει να είναι μέσω των 

πλευρικών οδηγών από PA (πολυαμίδιο) για ελαχιστοποίηση της τριβής. 

Ο σύρτης θα φέρει σήμανση με το λογότυπο, τον χρόνο κατασκευής, το ελαστικό υλικό και το πρότυπο 

ΕΝ681-1. 

 

2.7 Περικόχλιο σύρτου: 

Το περικόχλιο του σύρτου πρέπει να είναι αναπόσπαστο μέρος του σύρτου κατά τον σχεδιασμό, 

ενσωματωμένοστον πυρήνα του σύρτου με κατεργασία ψυχρής σφυρηλάτησης πριν την κατεργασία του 

σπειρώματος και τον βουλκανισμό του ελαστικού. Δεν επιτρέπεται η δυνατότητα κίνησης στο εσωτερικό του 

σύρτη και η ένωση του περικοχλίου και του σύρτου θα σφραγιστεί απόλυτα κατά τη διαδικασία εγκιβωτισμού 

από το ελαστικό. 

To υλικό πρέπει να είναι ειδικός DZR ορείχαλκος ανθεκτικός στην αποψευδαργύρωση, CW602N ή CW626N. 

 
 
2.8 Ελαστική επένδυση σύρτου: 

Η ελαστική επένδυση θα πρέπει να εφαρμόζεται με μια διαδικασία βουλκανισμού. Το πάχος του 

ελαστικού πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 mm στη θέση έδρασης και τουλάχιστον 1,5 mm στις υπόλοιπες 

επιφάνειες. 

Ο τύπος του ελαστικού θα είναι άγευστο, άοσμο και ουδέτερου χρώματος EPDM, ανθεκτικό στο χλώριο, στο 

όζον και την ατμόσφαιρα και εγκεκριμένο για πόσιμο νερό. Η μέγιστη συμπίεση θα είναι 15% 

(70°C/24hrs/25%). 

Η αντοχή σε εφελκυσμό πρέπει να είναι 14 Mpa κατ’ελάχιστον με 315% επιμήκυνση κατ’ελάχιστον κατά τη 

θραύση. 

Η συγκόλληση του ελαστικού και του σύρτου θα πραγματοποιηθεί σε μια διαδικασία 2 σταδίων που του 

επιτρέπει να περάσει τη δοκιμή αποκόλλησης (rip-off) σύμφωνα με το πρότυπο ASTM D429 μετά από μια 

παραμονή 3 εβδομάδων / 90° C. Η δοκιμή επαληθεύει ότι ο διαχωρισμός συμβαίνει στα μόρια του ελαστικού 

και όχι στο όριο μεταξύ του ελαστικού και του μεταλλικού πυρήνα του σύρτου. 

 
2.9 Εγκατάσταση: 

Το σώμα πρέπει να διαθέτει στηρίγματα για τοποθέτηση στην κατακόρυφη θέση, αλλά η σχεδίαση 

επιτρέπει την εγκατάσταση με το βάκτρο τόσο σε κατακόρυφη όσο και σε οριζόντια θέση. 

Η ροή μπορεί να είναι αμφίπλευρη τόσο στην κάθετη όσο και στην οριζόντια θέση. 

Για την δυνατότητα επιθεώρησης πρέπει να είναι δυνατόν να αφαιρεθεί το καπάκι της δικλείδας χωρίς να 

χρειάζεται να αφαιρεθεί το σώμα της δικλείδας από την σωληνογραμμή. 

Δικλείδες με βάρος μεγαλύτερο των 15 κιλών θα είναι εφοδιασμένες με κρίκους (μάπες) ανύψωσης. 

  

2.10 Λειτουργία/Εγγύηση: 

Η λειτουργία να γίνεται με χειροτροχό, T-κλειδί ή προέκταση. Σε διαστάσεις DN450 και μεγαλύτερες από 

DN 450 απαιτείται φλάντζα ISO για την τοποθέτηση κινητήρα. 

Δεξιόστροφη περιστροφή για κλείσιμο. Η δικλείδα μπορεί να λειτουργήσει κανονικά σε υπόγειαθαμένη 

εγκατάσταση χωρίς προστασία σε ειδικό φρεάτιο δικλείδων. 

Για χρήση σε δίκτυα ύδρευσης, θα πρέπει να δωθεί εγγύηση καλής λειτουργίας 10 ετών. 

Η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 70° C. 

Εκτός από την λειτουργία της δικλείδας που συνιστάται σε 1 κύκλο ανοίγματος-κλεισίματος ετησίως,  καμία 

άλλη συντήρηση δεν απαιτείται κατά τη διάρκεια ζωής της δικλείδας. 
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2.11 Ποιότητα: 

Η δικλείδα πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου κατά τα EN-πρότυπα. 

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να έχει πιστοποιημένο συστήμα ποιότητας κατά ISO 9000 και να ελέγχεται από 

ανεξάρτητο τρίτο φορέα. 

Κάθε τελικό προιόν θα πρέπει να επιθεωρείται και να δοκιμάζεται για την συμμόρφωση του σύμφωνα με τα 

ισχύοντα πρότυπα και τις προδιαγραφές της τοπικής αγοράς. 

2.12  Οι δικλείδες όταν είναι ανοικτές θα πρέπει να ελευθερώνουν πλήρως την διατομή που αντιστοιχεί στην 
ονομαστική τους διάμετρο και να έχουν εσωτερικά κατάλληλη διαμόρφωση απαλλαγμένη εγκοπών κ.λ.π. στο 
κάτω μέρος ώστε να αποτρέπεται ενδεχόμενη επικάθιση φερτών (π.χ. χαλίκι, άμμος) που να καθιστά 
προβληματική τη στεγανότητα κατά το κλείσιμο της δικλείδας. 
2.13  Οι δικλείδες θα είναι κατάλληλης κατασκευής ώστε σε περίπτωση ενδεχόμενης επισκευής το κυρίως 
μέρος της δικλείδας δεν θα αποσυνδέεται από την σωλήνωση και θα επιτρέπεται η αντικατάσταση του άνω 
τμήματος, σύρτη, βάκτρου κ.λ.π.. 
2.14  Οι δικλείδες θα συνοδεύονται από τον απαραίτητο αριθμό κοχλιών και ελαστικών παρεμβυσμάτων τα 
οποία χρειάζονται για την εγκτάστασή τους στο δίκτυο. 
 
3. Ελεγχοι και δοκιμές: 

Ο έλεγχος και η επιθεώρηση των δικλείδων θα γίνει από εκπροσώπους της ΔΕΥΑ που θα έχουν 

ελεύθερη πρόσβαση στα τμήματα του εργοστασίου κατασκευής, που έχουν σχέση με την επιθεώρηση και τις 

δοκιμές των δικλείδων που ελέγχονται. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χορηγεί χωρίς καμία 

επιβάρυνση όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να εξακριβώσει ο ελεγκτής ότι οι δικλείδες είναι 

κατασκευασμένες σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται στην Τεχνική Προδιαγραφή.    

3.1 Ελεγχοι διενεργούμενοι σε κάθε μια δικλείδα: 

3.1.1 Επιθεώρηση - Ελεγχοι λειτουργίας: 

• Τήρηση δεδομένων παραγγελίας. 

• Ελεγχος τύπου (πεταλούδας, σύρτου) μορφής εξοπλισμού (π.χ. ο τρόπιος κλεισίματος, λειτουργίας,  

ύπαρξη παρελκόμενων). 

• Ελεγχος ευκρινούς αναγραφής στοιχείων κατασκευαστού και στοιχείων δικλείδας (ονομαστική                  

διάμετρος και πίεση). 

• Ελεγχος προστατευτικής στρώσεως εσωτερικός και εξωτερικός (με γυμνό οφθαλμό). 

• Ελεγχος λειτουργίας (άνοιγμα - κλείσιμο) και κατεύθυνση κλεισίματος. 

 
3.1.2  Δοκιμή αντοχής και στεγανότητας: 

• Δοκιμή αντοχής κελύφους σε πίεση 1,5 x ονομαστική πίεση κατά EN1074 και EN1171. Η δοκιμή θα 

γίνει με την δικλείδα σε θέση ανοικτή ή μερικώς ανοικτή με το κέλυφος αδειασμένο από αέρα. Η 

πίεση πρέπει να διατηρείται σταθερή σ΄ολο το διάστημα της δοκιμής χωρίς προσθήκη νερού. 

• Η δικλείδα πρέπει προηγουμένος να έχει καθαρισθεί και στεγνώσει.  

• Δοκιμή στεγανότητας κελύφους θα γίνει  ίδια με την προηγούμενη ή θα συγχωνευθούν σε μια.  

• Δοκιμές στεγανότητας κλειστής δικλείδας κατά EN1074 και EN1171. Αρχικά η δικλείδα θα γεμίσει 

νερό σε θέση ανοικτή, θα κλείσει, θα απομακρυνθεί το νερό και θα στεγνώσει η δικλείδα από τη μια 

πλευρά. Η πίεση θα ανέλθει σε 1,1 x ονομαστική πίεση και θα παραμένει σταθερή χωρίς την 

προσθήκη νερού ενώ συγχρόνως θα παρακολουθείται η στεγανότητά της. Κατά την διάρκεια της 

δοκιμής δεν πρέπει να παρατηρηθούν σταγόνες ή εφίδρωση από την στεγνή πλευρά ούτε πτώση 

της πίεσης. 

 

3.2   Δοκιμές ενεργούμενες δειγματοληπτικά: 

3.2.1. Δοκιμή απαιτούμενης δύναμης για τον χειρισμό των δικλείδων σε πίεση 10 ατμ. 

3.2.2 Ελεγχοι ποιότητας υλικών: χημική ανάλυση όλων των υλικών κτασκευής της δικλείδας, έλεγχος 

ελκυσμού, έλεγχος σκληρότητας σε διάτρηση. 

3.2.3  Ελεγχος των μπουλονιών και παξιμαδιών. 

3.2.4  Ελεγχος επιφάνειας ωτίδων (διαστάσεις, οπές μπουλονιών,ραβδώσεις). 

 

3.3 Πυκνότητες δειγματολειψιών: 
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Η πυκνότητα των δειγματολειψιών θα καθορισθεί από την επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 

3.4 Ελεγχος των δικλείδων στο δίκτυο: 

Ο έλεγχος των δικλείδων θα γίνει όταν δοκιμαστούν οι αγωγοί του δικτύου στους οποίους είναι 

τοποθετημένες οι δικλείδες. 

 

3.5 Ολα τα έξοδα δοκιμών βαρύνουν τον Ανάδοχο: 

Κατά τον έλεγχο ποιότητας των υλικών μπορεί να απαιτηθεί η καταστροφή δικλείδων, το κόστος των οποίων 

επίσης επιβαρύνει τον προμηθευτή. 

3.6 Οι παραπάνω έλεγχοι και η επιθεώρηση δεν απαλλάσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη για παράδοση 

των δικλείδων σύμφωνα με τους όρους της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων. 

 
4. Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν στην τεχνική προσφορά: 

Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύονται με τα απαραίτητα 

συνοδευτικά πιστοποιητικά - έγγραφα όπως:  

 

1. Τεχνικό φυλλάδιο και πλήρης τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων δικλείδων. 

2. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 του εργοστασίου κατασκευής των προσφερόμενων δικλείδων. 

3. Διάγραμμα απωλειών των προσφερόμενων δικλείδων. 

4. Πίνακα με τον αριθμό στροφών για το πλήρες άνοιγμα των προσφερόμενων δικλείδων. 

5. Πιστοποιητικό DIN-DVGW έγκρισης τύπου δικλείδας κατά ΕΝ1074. 

6. Πιστοποιητικό W270 και KTW ελαστικού για την μη ανάπτυξη επιβλαβών βακτηριδίων. 

7. Πιστοποιητικό GSK και κατάλληλη σήμανση RAL. 

8. Πιστοποιητικό ACS ή KIWA καταλληλότητας για πόσιμο νερό της δικλείδας ως σύνολο. 

9. Πιστοποιητικό WRAS καταλληλότητας βαφής των προσφερόμενων δικλείδων για πόσιμο νερό. 

10. Πιστοποιητικό WRAS καταλληλότητας ελαστικού των προσφερόμενων δικλείδων για πόσιμο νερό. 

11. Πιστοποιητικό ελέγχου 2.2 κατά ΕΝ10204. 

12. Κατασκευαστικό σχέδιο με διαστάσεις. 

13. Πλήρεις οδηγίες αποθήκευσης / εγκατάστασης / σύνδεσης και περιοδικής συντήρησης. 

14. Δήλωση στοιχείων του εργοστασίου κατασκευής, ελέγχου και δοκιμής και εγγύηση καλής λειτουργίας 

για δέκα (10) έτη από τον οίκο κατασκευής των προσφερόμενων δικλείδων και από το 

συμμετέχοντα. 

15. Βεβαίωση παροχής ανταλλακτικών και τεχνικής υποστήριξης για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια από 

το εργοστάσιο κατασκευής. 
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ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ 

 

1. Γενικά   Χαρακτηριστικά: 

Κρουνός πεζοδρομίου, υπέργειος, με είσοδο Φ80mm και δύο εξόδους Φ50mm έως Φ63mm, έκαστη, με 

ενσωματωμένο σύστημα ρύθμισης ροής νερού, ο οποίος είναι συμβατός με τον εξοπλισμό της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Χρώμα κόκκινο. Απαιτούμενη η σήμανση CE και η ικανοποίηση του προτύπου 

ΕΝ 14384.  

Θα έχει ταχυσύνδεσμο κατάλληλο για την ταχεία σύνδεση των σωλήνων λήψεως των πυροσβεστικών 

οχημάτων. Όταν δεν χρησιμοποιείται θα εφαρμόζει κατάλληλο καπάκι στον ταχυσύνδεσμο.  

Υλικό Κατασκευής Σώματος:  

Χυτοσίδηρο GGG-40 ή υψηλότερης αντοχής υλικό  

Υλικό  μηχανισμών:  

Μπρούντζος  
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Στεγανοποίηση:  

Ελαστική φλάντζα  

Πίεση Λειτουργίας: 

25 atm 

Αντιδιαβρωτική προστασία – Επικάλυψη: 

Εποξειδική ρητίνη κατάλληλη για πόσιμο νερό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε., εσωτερικά και 

εξωτερικά, πάχους τουλάχιστον 150μm. – Ηλεκτροστατική βαφή RAL 3000.  

 

2. Απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα: 

1. Πλήρη τεχνικά φυλλάδια και κατασκευαστικά σχέδια της κατασκευάστριας εταιρείας των 

προσφερόμενων κρουνών.  

2. Αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων κρουνών. 

3. Πιστοποιητικά καταλληλότητας υλικών κατασκευής για πόσιμο νερό.  

4. Κατασκευαστικά σχέδια κρουνού με κατάλογο τεμαχίων και υλικά κατασκευής.  

5. Εγγύηση του προμηθευτή και του οίκου κατασκευής για την καλή λειτουργία των κρουνών που 

προσφέρει για τρία (3) χρόνια τουλάχιστον. Στην εγγύηση θα αναφέρεται ρητά ότι ο προμηθευτής 

είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει με καινούργιους όλους τους κρουνούς στους οποίους θα 

παρουσιαστούν κατασκευαστικές αστοχίες ή ατέλειες εντός του χρόνου εγγύησης.  

6. Δήλωση στην οποία θα αναφέρονται με σαφήνεια τα στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής αλλά και 

τα στοιχεία του προμηθευτή (Επωνυμία, ταχ. Διεύθυνση, Αντικείμενο, κ.λ.π.). 

7. Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2015 του εργοστασίου κατασκευής, συναρμολόγησης και δοκιμής των 

κρουνών. 
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ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
 

1. Αντικείμενο: 

Η Τεχνική αυτή Προδιαγραφή αφορά στα εξαρτήματα και συσκευές των αγωγών υδρεύσεως και 

ειδικότερα στην προμήθεια βαλβίδων εξαερισμού των αγωγών ύδρευσης. 

2. Γενικές απαιτήσεις: 

Τα εξαρτήματα και/ή οι συσκευές θα πρέπει να έχουν κατασκευαστεί από αναγνωρισμένα εργοστάσια ή 

μηχανουργεία. Τα εξαρτήματα και/ή οι συσκευές και/ή τα επί μέρους στοιχεία αυτών πρέπει να έχουν 

κατασκευαστεί με βάση "αποδεκτά" πρότυπο ή προδιαγραφές διεθνώς αναγνωρισμένων εργοστασίων (π.χ. 

VAG, ΡΟΝΤ-Α- MOUSSON, JAFAR, GLEN – FIELD, κ.λ.π.) ή προδιαγραφές προσφάτων (τελευταίας 

5ετίας) Προς τούτο ο Προμηθευτης είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην Υπηρεσία πλήρη στοιχεία 

(έντυπα,σχέδια,κ.λπ.) των εξαρτημάτων και/ή συσκευών που προτίθεται να παραγγείλει. Μόνο μετά την 

έγκριση της Υπηρεσίας μπορεί να δοθεί η παραγγελία. 

Οι δοκιμασίες παραλαβής θα γίνουν σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα πρότυπα και/ή προδιαγραφές 

που θα έχουν ακολουθηθεί για την κατασκευή των εξαρτημάτων και/ή συσκευών. 

Τα εξαρτήματα και/ή συσκευές θα καταλήγουν σε ωτίδες, των οποίων οι διαστάσεις και η διάτρηση θα 

είναι σύμφωνα με τα γερμανικά πρότυπα DIN. Η σύνδεση με τα εκατέρωθεν άλλα εξαρτήματα, συσκευές ή 

σωληνώσεις θα γίνεται μέσω ελαστικών παρεμβυσμάτων πάχους 2,5 - 3 χλσ, και γαλβανισμένων κοχλιών 

και περικοχλίων. 
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3.    Βαλβίδες  εξαερισμού: 

Οι βαλβίδες εξαερισμού θα είναι "διπλής ενεργείας" (DOUBLE  ORIFICE), που θα επιτρέπουν την 

ασφαλή απομάκρυνση αέρα που συγκεντρώνεται στα υψηλά σημεία του αγωγού κατά τη διάρκεια της 

λειτουργίας του δικτύου υπό πίεση, ενώ συγχρόνως να είναι ικανές να απομακρύνουν τον αέρα που 

συγκεντρώνεται κατά την πλήρωση του δικτύου και να επιτρέπουν την είσοδο επαρκών ποσοτήτων αέρα 

κατά την εκκένωση των σωληνώσεων, ώστε να αποφευχθούν υποπιέσεις στα δίκτυα. 

Η βαλβίδα διπλής ενεργείας θα αποτελείται από δύο βαλβίδες η κάθε μία από τις οποίες θα φέρει 

πλωτήρα από μονόχυτο θερμοπλαστικό υλικό υψηλής αντοχής, Η μία από τις βαλβίδες της διπλής βαλβίδας, 

θα φέρει μικρή οπή για την εκκένωση  αυτόματα του αέρα του συσσωρευμένου μέσα στον αγωγό, κατά την 

διάρκεια τηςκανονικής λειτουργίας. Η δεύτερη βαλβίδα η οποία είναι μεγαλύτερη, θα φέρει μεγάλη οπή, η 

οποία επιτρέπει την εισαγωγή ή εξαγωγή του αέρα κατά την διάρκεια της εκκενώσεως ή πληρώσεως του 

αγωγού. 

Οι βαλβίδες θα είναι τέτοιας κατασκευής ώστε να αποκλείονται βλάβες από σκούριασμα κινητών μερών 

και οδηγών και να εξασφαλίζουν πλήρη στεγανότητα εφόσον δεν είναι ανοικτές για απομάκρυνση αέρα. 

Οι βαλβίδες εξαερισμού θα είναι της καθοριζομένης στην μελέτη ονομαστικής διαμέτρου και πιέσεως 

λειτουργίας. Θα συνοδεύονται με δικλείδα απομονώσεως της ίδιας διαμέτρου με την βαλβίδα που θα 

συνδέεται με το επί του αγωγού ταυ, Η δικλείδα θα πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις της αντίστοιχης Τεχνικής 

Προδιαγραφής. Η σύνδεση βαλβίδας, δικλείδας, και ταυ αγωγού θα γίνεται με ωτίδες που θα έχουν αντοχή, 

διαστάσεις και διάτρηση κατά τα γερμανικά πρότυπα DΙΝ. 

4. Μεταφορά και σύνδεση: 

Οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των συσκευών και/ή εξαρτημάτων θα πρέπει να γίνουν κατά 

τρόπο που να μην προκαλείται σε αυτά οποιαδήποτε φθορά ή βλάβη. 

Η τοποθέτηση και σύνδεση τους θα γίνει όπως απαιτείται από τους κανόνες της τεχνικής κοι τις οδηγίες του 

προμηθευτή. 

 

 

5. Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν στην τεχνική προσφορά: 

Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύονται με τα απαραίτητα 

συνοδευτικά πιστοποιητικά - έγγραφα όπως:  

1. Τεχνικό φυλλάδιο και τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων βαλβίδων. 

2. Πιστοποιητικά καταλληλότητας  των προσφερόμενων βαλβίδων. 

3. Δήλωση στοιχείων του εργοστασίου κατασκευής, ελέγχου και δοκιμής και εγγύηση για τρία (3) 

τουλάχιστον έτη από τον οίκο κατασκευής των προσφερόμενων βαλβίδων και από το συμμετέχοντα. 

4. Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του οίκου κατασκευής των προσφερόμενων βαλβίδων. 
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ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
 
1. Αντικείμενο: 

Οι πιεζοθραυστικές δικλείδες πρέπει να εξασφαλίζουν τη ρύθμιση της πίεσης λειτουργίας, σε τμήματα 

του δικτύου και πιο συγκεκριμένα προβλεπόμενους στους σταθμούς ρύθμισης πίεσης. Οι πιεζοθραυστικές 

υδραυλικές δικλείδες θα παραλαμβάνουν την πίεση ανάντη (είσοδος), και θα τη μειώνουν αυτόματα κατάντη 

(έξοδος), σε προρυθμισμένη τιμή. Η πίεση εξόδου θα διατηρείται σταθερή και ανεπηρέαστη από μεταβολές 

της πίεσης εισόδου και/ή της παροχής στην έξοδο.        

 

2. Γενικά Χαρακτηριστικά: 

Η λειτουργία των δικλείδων θα εξασφαλίζεται με υδραυλική ώθηση που δημιουργείται από τη διαφορική 

πίεση εισόδου - εξόδου.         
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Οι δικλείδες πρέπει να είναι  ευθύγραμμου τύπου και όχι τύπου Υ με σκοπό η συντήρηση τους να είναι 

εύκολη, ενεργοποιούμενες από διάφραγμα, πλήρους διατομής, με ειδικά διαμορφωμένο δίσκο σφράγισης για 

άριστη λειτουργία υπό συνθήκες ακόμα και μηδενικών παροχών. Για την επαλήθευση της συγκεκριμένης 

ιδιότητας (πλήρης διατομή) οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχέδια σε τομή των προσφερόμενων 

δικλείδων από τα οποία να προκύπτει ότι δεν υπάρχει μείωση της διατομής των δικλείδων στο εσωτερικό 

τους.          

Η κύρια δικλείδα θα ελέγχεται από έναν πιλότο δευτερεύοντος κυκλώματος (δημιουργώντας ελάχιστη 

διαφορά πίεσης στην ανοιχτή θέση). Η επιθυμητή πίεση στην έξοδο της δικλείδας θα επιτυγχάνεται μέσω 

ρύθμισης του πιλότου του δευτερεύοντος κυκλώματος.           

Η διασύνδεση του πιλότου και των τυχόν λοιπών εξαρτημάτων του δευτερεύοντος κυκλώματος με την 

κυρίως δικλείδα θα επιτυγχάνεται με κύκλωμα σωληνίσκων κατασκευασμένων από υλικό υψηλής αντοχής 

στην πίεση.          

Η λειτουργία των δικλείδων πρέπει να είναι ομαλή και αθόρυβη χωρίς κραδασμούς  σε ολόκληρο το 

εύρος παροχών λειτουργίας. Το συγκεκριμένο κριτήριο αξιολογείται θετικά.      

Οι δικλείδες θα φέρουν διάταξη επιβράδυνσης της πλήρους διακοπής και αποφυγής υδραυλικών 

πληγμάτων και διάταξη εξαερισμού όλης της βαλβίδας. Η όλη λειτουργία τους πρέπει να γίνεται ομαλά από 

την μεγίστη παροχή, μέχρι την διακοπή και χωρίς κραδασμούς.           

Το κύκλωμα ελέγχου θα περιλαμβάνει, εκτός του πιλότου, όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την 

εύρυθμη χρήση και λειτουργία της δικλείδας όπως: μανόμετρα  ένδειξης πίεσης (στην είσοδο και στην έξοδο 

της δικλείδας) με κατάλληλες διαβαθμίσεις, σφαιρικούς κρουνούς απομόνωσης,  βελονοειδή βαλβίδα 

ρύθμισης της παροχής, κλπ.        

3. Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Οι πιεζοθραυστικές δικλείδες (PRV), ανεξάρτητα από την διάμετρό τους, θα πρέπει να ρυθμίζουν την 

επιθυμητή πίεση στην έξοδο και να λειτουργούν με σταθερότητα και ακρίβεια ακόμη και αν η ταχύτητα ροής 

είναι πολύ χαμηλή (≤ 1m3/h ). Η λειτουργία αυτή θα πρέπει να επιτυγχάνεται δίχως την ανάγκη χρήσης 

κάποιας επιπρόσθετης βαλβίδας ρύθμισης ροής και χωρίς να είναι απαραίτητη η εγκατάσταση πρόσθετης 

δικλείδας σε διάταξη παράκαμψης (low-flow by-pass PRV). Η δυνατότητα ρύθμισης σε συνθήκες ελάχιστης 

παροχής, θα επιτυγχάνεται με ειδική διαμόρφωση της έδρας σφράγισης.   

Επίσης θα φέρει τις κατάλληλες διατάξεις για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί χειροκίνητα σαν απλή βάνα, 

πλήρως ανοιχτή ή πλήρως κλειστή.         

Οι απώλειες πίεσης που θα προκαλούνται από τις παραπάνω περιγραφόμενες πιεζοθραυστικές 

δικλείδες σε πλήρως ανοιχτή θέση δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 0.3 bar σε ονομαστική ταχύτητα ροής 3 

m/sec. Ονομαστική ταχύτητα ορίζεται αυτή που αντιστοιχεί  στην ονομαστική διάμετρο.  

Η δικλείδα θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί (σταθερή πίεση εξόδου χωρίς διακύμανση και 

κραδασμούς) σε συνθήκες μέγιστης διαφοράς πίεσης (εισόδου- εξόδου) για τη μέγιστη και την ελάχιστη 

ταχύτητα ροής.           

Η ταχύτητα ανάδρασης της δικλείδας στη προσαρμογή στην αιτούμενη πίεση εξόδου, μεταβαλλόμενης 

της παροχής, θα γίνεται με ρύθμιση της παροχής του κυκλώματος του πιλότου. Η ρύθμιση θα γίνεται με 

ανεξάρτητη του πιλότου (μη ενσωματωμένη) βελονοειδή βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα.           

Οι πιεζοθραυστικές δικλείδες (PRV) θα έχουν άξονα που θα μεταβάλλει το βαθμό κλεισίματος. Ο άξονας 

θα  κινείται παλινδρομικά, αυτόνομα υδραυλικά, ενεργοποιούμενος μέσω διαφράγματος και θα ελέγχεται από 

έναν ειδικό πιλότο ρύθμισης πίεσης.       
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Το σώμα και το κάλυμμα των δικλείδων θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο ποιότητας 

GGG40 ή καλύτερης.  Σε όλες τις συνδέσεις μεταξύ σώματος καλύμματος των δικλείδων χρησιμοποιούνται 

κοχλίες, παξιμάδια και επίπεδες ροδέλες από ανοξείδωτο χάλυβα.           

Ο άξονας των δικλείδων καθώς και ο δίσκος σφράγισης θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο 

χάλυβα ποιότητας SST 304 ή καλύτερης ποιότητας. Το μήκος των δικλείδων (φλάντζα με φλάντζα) πρέπει 

να είναι σύμφωνο με το πρότυπο ISO-5752           

Ο δίσκος σφράγισης των δικλείδων θα εφαρμόζει κατά το κλείσιμο σε ανοξείδωτο έδρανο το οποίο θα 

είναι πλήρως αντικαταστάσιμο. Το υλικό κατασκευής του εδράνου θα είναι απαραίτητα ανοξείδωτος χάλυβας 

ποιότητας AISI 316L. Εάν το έμβολο μεταβάλλει το βαθμό κλεισίματος οδηγούμενο από το διάφραγμα, αυτό 

θα είναι κατασκευασμένο από ειδικό ελαστικό NBR ή ισοδύναμο.  

Η προστατευτική βαφή της δικλείδας εσωτερικά και εξωτερικά θα είναι πολυεστερική, εποξειδική ή 

RILSAN NYLON 11, και θα διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό. Το πάχος της βαφής 

δεν θα είναι σε καμία περίπτωση μικρότερο από 150μm εσωτερικά και εξωτερικά.  

Τα σώματα και καλύμματα των δικλείδων μετά τη χύτευση πρέπει να παρουσιάζουν λεία επιφάνεια 

χωρίς λέπια, εξογκώματα, κοιλότητες ή οποιοδήποτε άλλο ελάττωμα ή αστοχία χυτηρίου.           

Η κατασκευή της κάθε δικλείδας θα είναι τέτοιας μορφής, ώστε να επιτρέπεται κάθε μελλοντική 

συντήρηση χωρίς την αφαίρεση του σώματος της δικλείδας από το σημείο τοποθέτησής της.           

Οι δικλείδες θα διαθέτουν μηχανισμό ανοίγματος - κλεισίματος χαμηλού συντελεστή τριβής. Ο 

μηχανισμός θα φέρει απαραιτήτως δύο τουλάχιστον σημεία οδηγούς (τριβείς ολίσθησης) και κεντραρίσματος. 

Οι οδηγοί ολίσθησης θα πρέπει να εξασφαλίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σταθερότητα και την 

απόλυτα κατακόρυφη κίνηση του άξονα. Το υλικό κατασκευής των οδηγών τριβέων θα είναι ορείχαλκος ή 

ανοξείδωτος χάλυβας. Η ύπαρξη ενός µόνο σηµείου έδρασης και κεντραρίσµατος του άξονα δεν γίνεται 

αποδεκτή. Επίσης σε κάθε δικλείδα θα υπάρχουν σημεία ανάρτησης για την τοποθέτησή της.     

Στο κέλυφος κάθε δικλείδας και σε εμφανές σημείο θα υπάρχει προσαρτημένη ενδεικτική πινακίδα 

μεγάλης αντοχής, στην οποία θα αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία: 

• Τύπος και μοντέλο δικλείδας  

• Κλάση πίεσης 

• Ονομαστική Διάμετρος 

• Αριθμός σειράς παραγωγής 

• Τόπος και χρόνος κατασκευής 

Το σώμα του πιλότου των δικλείδων και σε εμφανές σημείο θα υπάρχει προσαρτημένη ειδική πινακίδα 

μεγάλης αντοχής, στην οποία θα αναφέρονται ο τύπος και το μοντέλο του πιλότου καθώς και τα 

χαρακτηριστικά λειτουργίας του (εύρος ρύθμισης, κλπ).           

Οι δικλείδες πρέπει να είναι κατάλληλες για λειτουργία με θερμοκρασία νερού τουλάχιστον από  0 έως 

80ο C.  Η πίεση λειτουργίας των δικλείδων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον PN 16 bars.           

Η δικλείδα θα πρέπει να μη χρειάζεται ιδιαίτερη συντήρηση. Δεν θα πρέπει να απαιτούνται 

καθορισμένες περιοδικές αλλαγές εξαρτημάτων της δικλείδας. Ο βρόχος ελέγχου του πιλότου της δικλείδας 

θα πρέπει να περιλαμβάνει, «αυτοκαθαριζόμενο» φίλτρο προστασίας του κυκλώματος ελέγχου από φερτά 

υλικά. Δεν θα απαιτείται περιοδικός καθαρισμός του φίλτρου παρά μόνο στην περίπτωση της ολικής 

συντήρησης της δικλείδας.           
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4.  Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν στην τεχνική προσφορά: 

Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύονται με τα απαραίτητα 

συνοδευτικά πιστοποιητικά - έγγραφα όπως:  

1. Πλήρη τεχνικά φυλλάδια και κατασκευαστικά σχέδια της κατασκευάστριας εταιρείας των 

προσφερόμενων δικλείδων.  

2. Αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων δικλείδων. 

3. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο προμηθευτής θα αναφέρει ρητά ότι αναλαμβάνει την ευθύνη έναντι 

του νόμου στην περίπτωση που τα χρησιμοποιηθέντα υλικά κατασκευής των προσφερόμενων 

δικλείδων, αποδειχθεί ότι έχουν επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. 

4. Πιστοποιητικά καταλληλότητας των δικλείδων (τελικό προϊόν) για χρήση σε αγωγούς πόσιμου νερού 

από αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς-Φορείς (KTW,DVGW, ACS, WRAS, κλπ). 

5. Εγγύηση του προμηθευτή και του οίκου κατασκευής για την καλή λειτουργία των δικλείδων που 

προσφέρει για τρία (3) χρόνια τουλάχιστον. Στην εγγύηση θα αναφέρεται ρητά ότι ο προμηθευτής 

είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει με καινούργιες όλες τις δικλείδες στις οποίες θα 

παρουσιαστούν κατασκευαστικές αστοχίες ή ατέλειες εντός του χρόνου εγγύησης.  

6. Δήλωση στην οποία θα αναφέρονται με σαφήνεια τα στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής αλλά και 

τα στοιχεία του προμηθευτή (Επωνυμία, ταχ. Διεύθυνση, Αντικείμενο, κ.λ.π.). 

7. Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2015 του εργοστασίου κατασκευής, συναρμολόγησης και δοκιμής των 

δικλείδων. 

8. Ένα (1) πλήρες και λειτουργικό δείγμα των προσφερόμενων δικλείδων. 

 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 25 

 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

 
1. Γενικά χαρακτηριστικά: 

Τα Ορειχάλκινα εξαρτήματα σύνδεσης θα είναι αρίστης κατασκευής, χωρίς πόρους, υπολείμματα 

άνθρακα ή οποιαδήποτε χυτευτική – κατασκευαστική ατέλεια. 

Το μέταλλο κατασκευής θα  είναι ανθεκτικό χωρίς προσμίξεις άλλων υλικών. 

 

2. Ειδικά Χαρακτηριστικά: 

• Σώμα –άκρα : από ορείχαλκο CW617N βάση του προτύπου ΕΝ 12165 ή CW614N βάση του 

ΕΝ12164. 

• Σπείρωμα  άκρων : Σύμφωνα  με το πρότυπο  ISO 228 ή 7/1. 

• Πάχος σπειρωμάτων : τουλάχιστον 4 χιλ . 

Τα ορειχάλκινα εξαρτήματα σύνδεσης θα φέρουν κατάλληλη διαμόρφωση (ύπαρξη εξάγωνου κλπ) για την 

ασφαλή σύνδεσή τους στα δίκτυα.  

 

3. Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν στην τεχνική προσφορά: 

Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύονται με τα απαραίτητα 

συνοδευτικά πιστοποιητικά - έγγραφα όπως:  

1. Τεχνικό φυλλάδιο και τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων εξαρτημάτων. 

2. Χημική ανάλυση του κράματος κατασκευής των προσφερόμενων εξαρτημάτων. 

3. Δήλωση στοιχείων του εργοστασίου κατασκευής, ελέγχου και δοκιμής και εγγύηση για τρία (3) 

τουλάχιστον έτη από τον οίκο κατασκευής των προσφερόμενων εξαρτημάτων και από το 

συμμετέχοντα. 

4. Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του οίκου κατασκευής των προσφερόμενων εξαρτημάτων. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 26 

 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ  ΕΝΩΤΙΚΑ  ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
 

1. Γενικά   Χαρακτηριστικά: 

Οι υδρομετρητές με σπείρωμα όλων των διατομών θα συνοδεύονται από 2 σετ ορειχάλκινων ενωτικών 

σύνδεσης κάθε ένα εκ των οποίων θα αποτελείται από: 

• 1 περικόχλιο/ ρακόρ κατασκευασμένο από ορείχαλκο ποιότητας  CW617N σύμφωνα με το ΕΝ12165 ή 

CW614N σύμφωνα με το ΕΝ12164, 

• 1 ουρά κατασκευασμένη από ορείχαλκο ποιότητας  CW617N σύμφωνα με το ΕΝ12165 ή CW614N 

σύμφωνα με το ΕΝ12164 και  

• 1 στεγανωτικό δακτύλιο κατασκευασμένο από EPDM/ NBR ή άλλο ισοδύναμο το οποίο θα είναι κατάλληλο 

για χρήση σε πόσιμο νερό.  

 

2. Εγγυήσεις: 

Τα ορειχάλκινα ενωτικά θα είναι εγγυημένα για χρονική διάρκεια ομαλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών 

από την ημέρα παραλαβής τους. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει με καινούριο κάθε 

ενωτικό που θα υποστεί, εντός του χρόνου εγγύησης, βλάβη που θα  οφείλεται σε κατασκευαστική ατέλεια. 

 

3. Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν επί ποινής αποκλεισμού για τα ενωτικά: 

 

1. Πλήρη τεχνικά φυλλάδια και κατασκευαστικά σχέδια της κατασκευάστριας εταιρείας των 

προσφερόμενων ενωτικών.  

2. Αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων ενωτικών. 

3. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο προμηθευτής θα αναφέρει ρητά ότι αναλαμβάνει την ευθύνη έναντι 

του νόμου στην περίπτωση που τα χρησιμοποιηθέντα υλικά κατασκευής των προσφερόμενων 

ενωτικών, αποδειχθεί ότι έχουν επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. 

4. Πιστοποιητικά καταλληλότητας του ελαστικού στεγάνωσης των ενωτικών για χρήση σε αγωγούς 

πόσιμου νερού από αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς-Φορείς (KTW,DVGW, ACS, 

WRAS, κλπ). 

5. Πιστοποιητικό επίσημα αναγνωρισμένου εργαστηρίου για την αναλυτική χημική σύσταση του 

κράματος κατασκευής των ορειχάλκινων ενωτικών στην οποία θα αναφέρεται και η κωδική τους 

ονομασία. 

6. Εγγύηση του προμηθευτή και του οίκου κατασκευής για την καλή λειτουργία των ενωτικών που 

προσφέρει για τρία (3) χρόνια τουλάχιστον. Στην εγγύηση θα αναφέρεται ρητά ότι ο προμηθευτής 

είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει με καινούργια όλα τα ενωτικά στα οποία θα παρουσιαστούν 

κατασκευαστικές αστοχίες ή ατέλειες εντός του χρόνου εγγύησης.  

7. Δήλωση στην οποία θα αναφέρονται με σαφήνεια τα στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής αλλά και 

τα στοιχεία του προμηθευτή (Επωνυμία, ταχ. Διεύθυνση, Αντικείμενο, κ.λ.π.). 

8. Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2015 του εργοστασίου κατασκευής, συναρμολόγησης και δοκιμής των 

ενωτικών. 

9. Ένα (1) πλήρες και λειτουργικό δείγμα των προσφερόμενων σετ ενωτικών τα οποία επί ποινής 

αποκλεισμού της προσφοράς θα πρέπει να είναι 100% όμοια με αυτά που περιγράφονται στην 

προσφορά του κάθε προμηθευτή. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 27 

 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ) ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
 
 
1. Γενικά χαρακτηριστικά: 

Ο σύνδεσμος θα πρέπει από τη μία πλευρά να συνδέεται επί του αγωγού πολυαιθυλενίου και από την 

άλλη να διαμορφώνει απόληξη μεταλλικού σπειρώματος. Εναλλακτικά, από την άλλη πλευρά μπορεί αν 

συνδέεται επίσης επι του αγωγού πολυαιθυλενίου. Και στις δύο περιπτώσεις,  θα ικανοποιεί τις παρακάτω 

λειτουργικές απαιτήσεις:   

Η σύνδεση επί του αγωγού πολυαιθυλενίου θα γίνεται με μηχανικό τρόπο. Με τη σύνδεση πρέπει να 

εξασφαλίζονται η στεγάνωση και η αγκύρωση. 

 

2. Υλικό κατασκευής: 

Κέλυφος-Περικόχλιο Σύσφιξης : Το υλικό κατασκευής του συνδέσμου πρέπει να είναι ορείχαλκος  τύπου 

CW614 N ή CW617 κατά ΕΝ12164/12163 ή ανοξείδωτος χάλυβας.   

Δακτύλιος Αγκύρωσης :  Ορείχαλκος  τύπου CW614 N  ή CW617 N  κατά ΕΝ12164/12163 

Οι σύνδεσμοι κατά περίπτωση θα είναι κατάλληλοι για χρήση με σωλήνες ακτινοδικτυωμένου 

πολυαιθυλενίου (PEX) και για σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας  (HDPE) ανάλογα με την 

εφαρμογή. 

 
3. Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν στην τεχνική προσφορά: 

Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύονται με τα απαραίτητα 
συνοδευτικά πιστοποιητικά - έγγραφα όπως:  

1. Τεχνικό φυλλάδιο και τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων εξαρτημάτων. 
2. Χημική ανάλυση του κράματος κατασκευής των προσφερόμενων εξαρτημάτων. 
3. Δήλωση στοιχείων του εργοστασίου κατασκευής, ελέγχου και δοκιμής και εγγύηση για τρία (3) 

τουλάχιστον έτη από τον οίκο κατασκευής των προσφερόμενων εξαρτημάτων και από το 
συμμετέχοντα. 

4. Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του οίκου κατασκευής των προσφερόμενων εξαρτημάτων. 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 28 

 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ 
 
1. Γενικά χαρακτηριστικά: 

Οι σφαιρικοί κρουνοί θα είναι κατασκευασμένοι, δοκιμασμένοι και πιστοποιημένοι σύμφωνα με το 

διεθνές πρότυπο EN 13828. Το υλικό κατασκευής τους θα είναι ανθεκτικό, χωρίς προσμίξεις άλλων υλικών. 

Θα αναγράφονται, πάνω στο σώμα των σφαιρικών κρουνών (ανάγλυφη σήμανση) τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευαστής (ή αναγνωρισμένο σήμα κατασκευαστή). 

• Διάμετρο σφαιρικού κρουνού. 

• Πίεση λειτουργίας ΡΝ. 

• Έτος κατασκευής. 

 

Οι σφαιρικοί κρουνοί θα είναι βαρέως τύπου και πρέπει να καλύπτουν τις παρακάτω προδιαγραφές:  

• Πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 25 bar για διατομές από ½’’ έως και 1’’ και 20bar για διατομές από 1 

¼’’ έως και 3’’ που θα αναγράφεται στο σώμα. 

• Πίεση δοκιμής σώματος (υδραυλική) 1,5 φορά την πίεση λειτουργίας του κρουνού. 

• Πίεση στεγανότητας ίση με την πίεση λειτουργίας του κρουνού. 

• Η δοκιμή στεγανότητας θα πραγματοποιείται με πίεση αέρα μέσα σε λουτρό νερού. 
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• Σώμα : Ορείχαλκος CW617N βάση του προτύπου ΕΝ 12165 ή CW614N βάση του ΕΝ12164. 

• Άκρα : Ορείχαλκος CW617N βάση του προτύπου ΕΝ 12165 ή CW614N βάση του ΕΝ12164. 

• Σφαίρα : Ορείχαλκος (CW617N βάση του προτύπου ΕΝ12165), διαμανταρισμένη, γυαλισμένη και 

κατάλληλα επικαλυμμένη για την αποφυγή απελευθέρωσης καρκινογόνων μετάλλων στο διερχόμενο 

από αυτές πόσιμο νερό. 

• Άξονας - Στυπιοθλίπτης και δακτυλίδι : Ορείχαλκος CW617N βάση του προτύπου ΕΝ 12165 ή 

CW614N βάση του ΕΝ12164. 

• Ροδέλες συγκράτησης-στεγανοποίησης  σφαίρας : καθαρό τεφλόν (PTFE).  

• Το αξονάκι  χειρισμού σφαίρας  θα εφαρμόζει απόλυτα στην αντίστοιχη εγκοπή και θα αντέχει σε 

ροπή τουλάχιστον 15 χιλιογραμμόμετρων. 

• Το άνοιγμα και το κλείσιμο του κρουνού θα επιτυγχάνεται  με στροφή 90 μοιρών. 

• Ο κρουνός θα φέρει εξάγωνο  και στα δύο άκρα του (είτε αρσενικού είτε θηλυκού σπειρώματος) για 

ασφαλή σύσφιξη κατά την τοποθέτηση. 

• Σπείρωμα  άκρων: Σύμφωνα  με το πρότυπο  ISO228 και τα ζητούμενα στο τιμολόγιο μελέτης. 

• Το καπάκι στο αξονάκι χειρισμού θα είναι χειρολαβή από χάλυβα. Η βίδα συγκράτησης της 

χειρολαβής θα είναι από ορείχαλκο ή ανοξείδωτο χάλυβα. 

 

2. Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν στην τεχνική προσφορά: 

Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύονται με τα απαραίτητα 

συνοδευτικά πιστοποιητικά - έγγραφα όπως:  

1. Τεχνικό φυλλάδιο και τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων κρουνών. 

2. Χημική ανάλυση των κραμάτων κατασκευής των προσφερόμενων κρουνών. 

3. Πιστοποιητικό καταλληλότητας των προσφερόμενων κρουνών. 

4. Πιστοποιητικά καταλληλότητας των ελαστικών των προσφερόμενων κρουνών. 

5. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης των προσφερόμενων κρουνών με το πρότυπο ΕΝ13828. 

6. Δήλωση στοιχείων του εργοστασίου κατασκευής, ελέγχου και δοκιμής και εγγύηση για τρία (3) 

τουλάχιστον έτη από τον οίκο κατασκευής των προσφερόμενων κρουνών και από το συμμετέχοντα. 

7. Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του οίκου κατασκευής των προσφερόμενων κρουνών. 

8. Βεβαιώσεις καλής λειτουργίας για τους προσφερόμενους κρουνούς από άλλες επιχειρήσεις  

ύδρευσης. 

9. Ένα (1) πλήρες και λειτουργικό δείγμα των προσφερόμενων κρουνών.  
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ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΣΕΛΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 
 
1. Αντικείμενο: 

Η προδιαγραφή αυτή αφορά την προμήθεια υδραυλικών ανοξείδωτων σελλών σύνδεσης οι οποίες θα 

χρησιμοποιηθούν για την επισκευή ή την σύνδεση σωλήνων ύδρευσης - λυμάτων του δικτύου ή ακόμα και σε 

περιπτώσεις όπου υπάρχει διαφορά υλικού ή εξωτερικών διαμέτρων μεταξύ των σωλήνων του δικτύου.  

 

2. Γενικά Χαρακτηριστικά: 

2.1 Οι σέλλες θα πρέπει να είναι κατάλληλες  για την πραγματοποίηση επισκευών σε δίκτυα ύδρευσης, 

άρδευσης και λυμάτων. Επιπλέον θα πρέπει να διαθέτουν σώμα από ανοξείδωτο χάλυβα 304 και ελαστικό 

μανδύα στεγανοποίησης  κατασκευασμένο από EPDM  κατάλληλο  για πόσιμο νερό. 

Σε διαμέτρους μέχρι Φ700 το σώμα  φέρει μια σειρά από  βίδες και παξιμάδια από ανοξείδωτο χάλυβα ενώ 

πάνω από τη διάμετρο Φ700 φέρει δύο ή περισσότερες αντιδιαμετρικές  σειρές βιδών. 

Οι σέλλες εξασφαλίζουν στεγανή σύνδεση ή επισκευή σε οποιοδήποτε τύπο σωλήνων  και  έχουν εύρος 

εφαρμογής εξωτερικής διαμέτρου: 

 

• 12 mm Για διαμέτρους από DN40 έως DN80. 
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• 22 mm ή 32mm Για διαμέτρους από DN80 έως DN400. 

• 32mm Για διαμέτρους από DN400 έως DN600. 

 

Η στεγανή σύνδεση ή η επισκευή των σωλήνων θα επιτυγχάνεται με υδραυλικό και όχι με μηχανικό 

τρόπο (όχι δυναμική σέλλα επισκευής), δηλαδή ο ελαστικός μανδύας στεγανοποίησης φέρει  πτυχώσεις 

μόνο στα άκρα του, οι οποίες με την πίεση του νερού συμπιέζονται στην  επιφάνεια του σωλήνα και 

εξασφαλίζουν στεγανή σύνδεση ή επισκευή ανάλογα με τη διάμετρο από 24 έως 12 ατμ. πίεση λειτουργίας. 

Με τον τρόπο αυτό η δύναμη στεγανοποίησης εφαρμόζεται στα άκρα του παρεμβύσματος της σέλλας μακριά 

από το σημείο θραύσης του αγωγού, ώστε να μην υπονομεύεται περαιτέρω η ακεραιότητα  του αγωγού.  

 

3.  Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

3.1 Το σώμα της σέλλας θα είναι ενιαίο, χωρίς κολλήσεις διότι αυτές μειώνουν την διάρκεια ζωής της σέλλας 

σε υγρά και διαβρωτικά εδάφη. Η σέλλα θα φέρει κατάλληλη διαμόρφωση για εξασφάλιση της γείωσής της  

προς αποφυγή φαινομένων ηλεκτρόλυσης. 

 

Η κατασκευή της σέλλας θα πρέπει να είναι τέτοια που να επιτρέπει την:  

 

1. Σύνδεση σωλήνων υπό γωνία μέχρι 6 μοίρες. 

2. Σύνδεση σωλήνων με διαφορετική εξωτερική διάμετρο μέσα στο όριο των 12mm, 22mm, 32mm 

ανάλογα με την διάμετρο. 

3. Επισκευή διαρροής  στην ραφή ηλεκτροκόλλησης χαλύβδινων σωλήνων. 

4. Επισκευή διαρροής στη μούφα μολυβδοσωλήνων ή γαλβανισμένων σωλήνων υπερκαλύπτοντας  

την υπάρχουσα μούφα. 

 

Οι σέλλες θα πρέπει να διατείθονται σε μήκη 140, 210, 280 mm  κατάλληλα για τη σύνδεση ή επισκευή 

σωλήνων. 

Όλα τα μη πλαστικά σημεία της σέλλας θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και δεν θα 

απομακρύνονται από το σώμα της σέλλας κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, έτσι ώστε να αποφεύγεται η 

απώλειας τους  κάτω από συνθήκες πιέσεως λάσπης κλπ. 

 

4. Yλικά κατασκευής: 

Τα υλικά κατασκευής των ανοξείδωτων σελλών θα πρέπει να είναι τα εξής:  

 

• Σώμα: AISI 304. 

• Ελαστομερές: EPDM. 

• Γέφυρα: AISI 304. 

• Βίδες- περικόχλια: AISI 304. 

• Θερμοκρασία λειτουργίας EPDM: -20°C μέχρι 85°C και για σύντομο χρονικό διάστημα μέχρι 100°C. 

 

5. Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν στην τεχνική προσφορά: 

Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύονται με τα απαραίτητα 

συνοδευτικά πιστοποιητικά - έγγραφα όπως:  

 

1. Τεχνικό φυλλάδιο και τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων σελλών. 

2. Πιστοποιητικό καταλληλότητας του ελαστικού των προσφερόμενων σελλών. 

3. Πιστοποιητικό καταλληλότητας των προσφερόμενων σελλών (τελικό προϊόν). 

4. Χημική ανάλυση του κράματος κατασκευής των προσφερόμενων σελλών. 

5. Δήλωση στοιχείων του εργοστασίου κατασκευής, ελέγχου και δοκιμής και εγγύηση για τρία (3) 

τουλάχιστον έτη από τον οίκο κατασκευής των προσφερόμενων σελλών και από το συμμετέχοντα. 

6. Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του οίκου κατασκευής των προσφερόμενων σελλών. 

7. Βεβαιώσεις καλής λειτουργίας για τις προσφερόμενες σέλλες από άλλες επιχειρήσεις  ύδρευσης. 

8. Ένα (1) πλήρες και λειτουργικό δείγμα των προσφερόμενων σελλών.  
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30 

 
ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ PVC  
ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
 
1. Αντικειμενο  - Ισχύοντες κανονισμοί: 
 
1.1 Aντικειμενο  της  T.Π.: 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αναφέρεται:  

• Σε σωλήνες και Εξαρτήματα απο μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (σκληρό PVC), για 

αγωγούς υπογειων αποχετεύσεων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σαν αγωγοί ελεύθερης ροής. 

• Σε ελικοειδείς σωλήνες μικρού βάρους και Εξαρτήματα για αγωγους υπογειων αποχετεύσεων και 

στραγγίσεων ( PVC - U ). 

Οι επί μέρους εργασίες που περιλαμβάνονται στη Προδιαγραφή αυτή είναι:  

• Προμήθεια των σωλήνων και ειδικών τεμαχίων μετά των απαιτούμενων αντίστοιχων συνδέσμων 

και οι κάθε φύσεως δοκιμές στο Εργοστάσιο.  

• Οι πάσης φύσεως φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές στην αποθήκη της ΔΕΥΑΘ. 

•  Οι πάσης φύσεως δοκιμασίες των σωλήνων στο  εργοστάσιο κατασκευής.  

 
 
1.2          Ισχύοντες κανονισμοί: 

Για την κατασκευή, την ποιότητα, τις δοκιμασίες στο εργοστάσιο και την παραλαβή των σωλήνων ισχύει 

το Πρότυπο ΕΛΟΤ 476 και τα παρακάτω πρότυπα, στην τελευταία τους έκδοση:  

 
 

ΠΡΟΤΥΠΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

DIN 8061 Σωλήνες απο σκληρό PVC-Απαιτήσεις ποιότητας δοκιμασίες. 

DIN 8062 . Σωλήνες απο σκληρό PVC – Διαστάσεις 

DIN 16929. Σωλήνες και πλάκες απο σκληρό PVC. Xημική αντοχή 

ΕΛΟΤ 273 Σωλήνες aπό πλαστικά υλικά -Μέτρηση διαστάσεων 

ΕΛΟΤ 287  Σωλήνες από σκληρό PVC-Προσδιορισμός της θερμοκρασίας μαλακύνσεως (Vicat ) 

ΕΛΟΤ 362 Σωλήνες από σκληρό PVC - Προσδιορισμός απορρόφησης 

ΕΛΟΤ 550 Σωλήνες από σκληρό PVC - Προσδιορισμός θερμικής αντοχής -Δοκιμασία κλιβάνου 

ΕΛΟΤ 551 Σωλήνες από σκληρό PVC - Προσδιορισμός και προδιαγραφή αντοχής σε εξωτερικά χτυπήματα 

ΕΛΟΤ 724 Σωλήνες από σκληρό PVC - Αντοχή σε ακετόνη 

ΕΛΟΤ 16 Eξαρτήματα από ΡVC - Αποστάσεις κατά τη σύνδεση 

ΕΛΟΤ 274  Χυτά εξαρτήματα από PVC κ.λπ.- Δοκιμή κλιβάνου 

ΕΛΟΤ 392 Μονοί σύνδεσμοι για σωλήνες από σκληρό PVC για σύνδεση με ελαστικό δακτύλιο κ.λ.π 

ΕΛΟΤ 444 Διπλοί σύνδεσμοι για σωλήνες από σκληρό PVC με ελαστικό δακτύλιο κ.λ.π. 

ΕΛΟΤ 9 Σωλήνες απο θερμοπλαστικά υλικά για την μεταφορά ρευστών. Ονομαστικές εξωτερικές 
διάμετροι και ονομαστικές πιέσεις. 

ΕΛΟΤ 709. Σωλήνες απο σκληρό PVC, ανοχές διαμετρων,πάχους τοιχωμάτων 

ΕΛΟΤ 710. Σωλήνες απο θερμοπλαστικά υλικά, γενικός πίνακας πάχους τοιχώματος 

 
 
ΕΛΟΤ 1169 

Σωλήνες μικρού βάρους και εξαρτηματα για αγωγους υπογειων αποχετεύσεων και στραγγίσεων 
Μέρος 1 - Γενικές μέθοδοι δοκίμων 
Μέρος 2- Προδιαγραφες PVC - U  
Μέρος 3- Προδιαγραφες PE - MD  και PH-HD 

 
και ακόμα  
 

• ISO TC 138 SC1/W63: Light weight pipes and fittings for buried sewerage and  drainage 
systems. 

• Part  3 : PE-MD and PE-HD Specifications. 

• DIN 4279  ως προς τις δοκιμές πιεσης στο εργοτάξιο. 

• τα ISO 7473, 7474, 9971, 9969 και DIN 8061, 16961, 53735 και ASTM F794, F894. 

• Για τις Συνδέσεις με φλάντζες το ΙSΟ 3363/73 και για του ελαστικούς δακτυλίους το DIN 4060 
(Part 1) και οι κανονισμοί και πρότυπα που αναφέρονται στην Τ.Π. των τσιμεντοσωληνων.  
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2. Υλικά: 
2.1. Σωληνες:   

Σύμφωνα με τα   ισχύοντα πρότυπα που προαναφέρθηκαν. 
 
2.2. Διαστάσεις  Σωλήνων:  

Σωλήνες υπονόμων ( ακαθάρτων υδάτων ) Σειρά 41 (SDR 41): 
 

Ν.D  (mm) ΠΑΧΟΣ ( min- max ) ΒΑΡΟΣ ( kg/m ) 

110 3.0-3.5 1.53 

125 3.1-3.7 1.82 

160 3.9-4.5 2.88 

200 4.9-5.6 4.50 

250 6.1-7.0 7.02 

315 7.7-8.7 11.07 

355 8.7-9.8 14.06 

400 9.8-11.0 17.83 

500 12.2-13.7 27.73 

600 15.4-17.2 43.98 

 
 
3. Σωλήνες και ειδικά τεμάχια απο σκληρό PVC: 

Οι σωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν, οι σύνδεσμοί τους και τα ειδικά τεμάχια, θα ανταποκρίνονται 

πλήρως προς τις απαιτήσεις των προηγούμενων παραγράφων.  

Τα τυπικά ωφέλιμα μήκη είναι σωλήνες 6,0 μ.  

Αυτό αποτελείται απο "ταυ" η "ημιταύ" (DEA) γωνίας 90 μοιρών η "σαμάρι με μουφα" και διαμέτρου 

διακλάδωσης 160 χλσ.  

 
 
3.1 Ειδικό τεμάχιο ΤΑΥ  η ΗΜΙΤΑΥ  με ελαστικό δακτύλιο: 
 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Φ 110 Φ 125 Φ 160 Φ 200 Φ 250 Φ 315 Φ 400 Φ 500 

Φ 110         

Φ 125         

Φ 160  ΝΑΙ ΝΑΙ      

Φ 200  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ     

Φ 250  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ     

Φ 315  ΝΑΙ ΝΑΙ      

Φ 400  ΝΑΙ ΝΑΙ      

Φ 500   ΝΑΙ      

 
3.2 Ειδικό τεμάχιο συστολή με ελαστικό δακτύλιο: 
 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Φ 110 Φ 125 Φ 160 Φ 200 Φ 250 Φ 315 Φ 400 

Φ 125 ΝΑΙ       

Φ 160  ΝΑΙ      

Φ 200   ΝΑΙ ΝΑΙ    

Φ 250   ΝΑΙ     

Φ 315   ΝΑΙ     

Φ 400   ΝΑΙ     

Φ 500   ΝΑΙ     

 
 
3.3 Ειδικό τεμάχιο καμπύλη με ελαστικό δακτύλιο: 
 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΟΙΡΕΣ 
15° 

ΜΟΙΡΕΣ 
30° 

ΜΟΙΡΕΣ 
45° 

ΜΟΙΡΕΣ 
67° 

ΜΟΙΡΕΣ 
87° 

  

Φ 110        

Φ 125 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ     
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Φ 160 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ  ΝΑΙ   

Φ 200 ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ   

Φ 250 ΝΑΙ  ΝΑΙ     

Φ 315 ΝΑΙ  ΝΑΙ     

Φ 400 ΝΑΙ  ΝΑΙ     

Φ 500 ΝΑΙ  ΝΑΙ     

 
3.4 Ειδικό τεμάχιο διλπή μούφα με ελαστικό δακτύλιο: 
 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Φ 110 Φ 125 Φ 160 Φ 200 Φ 250 Φ 315 Φ 400 Φ 500 

 
3.5 Ειδικό τεμάχιο μανσόν  με ελαστικό δακτύλιο: 
 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Φ 110 Φ 125 Φ 160 Φ 200 Φ 250 Φ 315 Φ 400 Φ 500 

 
3.6 Ειδικό τεμάχιο σαμάρι με ελαστικό δακτύλιο (90°): 
 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Φ 110 Φ 125 Φ 160 Φ 200 Φ 250 Φ 315 Φ 400 

Φ 125 ΝΑΙ       

Φ 160  ΝΑΙ ΝΑΙ     

Φ 200  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ    

Φ 250   ΝΑΙ ΝΑΙ    

Φ 315   ΝΑΙ     

Φ 400   ΝΑΙ     

Φ 500   ΝΑΙ     

 
 
3.6 Ειδικό τεμάχιο ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΕΧΓΟΥ ( ΤΑΜΠΟΥΡΕΤΟ ): 
 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 3  ΕΙΣΟΔΩΝ / 1  ΕΞΟΔΟΣ 1  ΕΙΣΟΔΟΣ / 1  ΕΞΟΔΟΣ 

Φ 400 / 160 ΝΑΙ ΝΑΙ 

   

 
 
4.Ποιοτικος έλεγχος των σωλήνων απο PVC και των συνδέσεών τους:  
 

Ο ποιοτικός έλεγχος των σωλήνων, ειδικών τεμαχίων θα διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 

ισχύοντα πρότυπα με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου. Οι δοκιμασίες αντοχής των υλικών θα εκτελεσθούν 

στο εργοστάσιο παραγωγής ή σε εργαστήριο της εγκρίσεως του Εργοδότου.  

 

Απο κάθε διάμετρο αγωγού και απο κάθε είδος ειδικού τεμαχίου θα επιλέγονται τρεις (3) τουλάχιστον 

σωλήνες ή τεμάχια απο τα οποία θα αποκόπτονται τρία (3) τουλάχιστο δοκίμια για την διεξαγωγή των 

ελέγχων που θα διατάξει η επιβλέπουσα Υπηρεσία. Το ίδιο θα επαναλαμβάνεται σε κάθε νέα μερίδα 

(παρτίδα) σωλήνων ή τεμαχίων. Μια μερίδα μπορεί να περιλαμβάνει τεμάχια μόνο της ίδιας διαμέτρου, σαν 

ελάχιστο μέγεθος μερίδας καθορίζονται 200 τεμάχια.  

Επίσης για κάθε διάμετρο συνδέσμων και για κάθε χιλιάδα συνδέσμων θα επιλέγονται δυο (2) τουλάχιστον 

σύνδεσμοι για την διεξαγωγή των ελέγχων.  

Το εργαστήριο εκλογής του Εργοδότη, μετά την δοκιμασία του υλικού δίδει σχετικό πιστοποιητικό, χωρίς 

το οποίο δεν ειναι δυνατή η τελική αποδοχή τους απο τον εργοδότη. Σε περίπτωση κατά την οποία απο το 

πιστοποιητικό ελέγχου του εργαστηρίου προκύπτει ότι ένα ή περισσότερα δοκίμια μιας μερίδας σωλήνων ή 

συνδέσμων ή ειδικών τεμαχίων δεν είναι ικανοποιητικά, ενεργείται ποιοτικός έλεγχος της ίδιας μερίδας 

σωλήνων ή συνδέσμων κλπ., με την ίδια διαδικασία αλλά σε διπλάσιο αριθμό δοκιμίων. Αν κατά τον δεύτερο 

αυτό έλεγχο αστοχήσει και ένα μόνο δοκίμιο, τότε ολόκληρη η αντίστοιχη μερίδα απορρίπτεται οριστικά.  

Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τον ποιοτικό έλεγχο και παραλαβή των σωλήνων και συνδέσμων 

βαρύνουν τον Ανάδοχο. Στις δαπάνες αυτές η αξία των σωλήνων και γενικά των δοκιμίων, τα απαιτούμενα 

ειδικά εξαρτήματα για την εκτέλεση των δοκίμων στα εργαστηρια,η αξία των συνδέσμων και ε εξαρτημάτων 

που καταστρέφονται κατά τις δοκιμές, τα έξοδα λήψης, συσκευασίας και επισήμανσης των δοκιμίων και κάθε 

δαπάνη που χρειάζεται για την σύμφωνα με την προδιαγραφή αυτή, ποιοτική παραλαβή των σωληνων, των 
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συνδέσμων και εξαρτημάτων τους όπως και τα δικαιώματα των εργαστηρίων για τις εκτελούμενες δοκιμές, τα 

οποία καταβάλλονται απ'ευθειας απο τον Ανάδοχο. Στον Εργοδότη, προσκομίζονται οι σχετικές αποδείξεις 

εξόφλησης του εργαστηριακού ελέγχου κατά την τελική εκκαθάριση των λογαριασμών του έργου.  

 
5. Μεταφορά – Αποθήκευση: 
 

Τα φορτηγά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά των σωλήνων πρέπει να έχουν 

καρότσα με λείες επιφάνειες, χωρίς  αιχμηρά σημεία, που θα τραυματίσουν τους σωλήνες.  

Για καλύτερη μεταφορά πρέπει να τοποθετούνται ξύλινες σανίδες στο δάπεδο και στις πλευρές του 

αυτοκινήτου.  

Οι σωλήνες δεν πρέπει να προεξέχουν ελεύθεροι απο την καρότσα του φορτηγού και πρέπει να 

τοποθετούνται στο αυτοκίνητο σε στρώσεις με τις μουφες εναλλάξ.Οι σωλήνες και τα ειδικά τεμάχια πρέπει 

να στηρίζονται κατά τέτοιο τρόπο , ώστε να αποφεύγεται η κάμψη και η παραμόρφωσή τους.  

Κατά την διάρκεια της φόρτωσης της εκφόρτωσης και της μεταφοράς τους στο χώρο αποθήκευσης 

απαγορεύεται να σύρονται επι του εδάφους ή επι του δαπέδου του φορτηγού.  

Η αποθήκευση των σωλήνων μπορεί να γίνεται στο ύπαιθρο. Για την καλή τους όμως κατάσταση 

πρέπει να ληφθούν οι εξής προφυλάξεις.  

α. Οι σωλήνες πρέπει να αποθηκεύονται σε έδαφος επίπεδο χωρίς πέτρες και αιχμηρά αντικείμενα.  

β. Οι σωλήνες πρέπει να βρίσκονται σε επαφή σε όλο το Μήκος με τις μουφες ελεύθερες (στρώσεις με τις 

μούφες εναλλάξ). Εάν αυτό είναι αδύνατο, τότε να τοποθετούνται κάτω απο τους σωλήνες ξύλινοι δοκοί 

πλάτους τουλάχιστον 50 μ.μ. και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη απο 2 μ. μεταξύ τους.  

Σωλήνες διαφορετικών διαμέτρων πρέπει να αποθηκεύονται χωριστά ή εάν αυτό ειναι αδύνατο ή μεγαλύτερη 

διάμετρος να τοποθετείται στην αρχή.  

 
6. Δοκιμές των αγωγών απο PVC: 
 
Γενικά Ισχύουν τα οριζόμενα στην σχετική Τ.Π.  
 
7. Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν στην τεχνική προσφορά: 
 

Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύονται με τα απαραίτητα 

συνοδευτικά πιστοποιητικά - έγγραφα όπως:  

1. Τεχνικό φυλλάδιο και τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων σωλήνων και εξαρτημάτων από 

σκληρό PVC για αγωγούς αποχέτευσης. 

2. Πιστοποιητικό δοκιμών - αντοχής των προσφερόμενων σωλήνων και εξαρτημάτων. 

3. Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του οίκου κατασκευής των προσφερόμενων σωλήνων και 

εξαρτημάτων. 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 31 

 
ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
 
1. Αντικείμενο  - Ισχύοντες κανονισμοί   

 

1.1    Aντικειμενο  της  T.Π.: 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αναφέρεται:  

• Σε φρεάτιο αναμονής αποχέτευσης, που κατασκευάζεται από σωλήνες και Εξαρτήματα από μη 

πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (σκληρό PVC), για αγωγούς υπογείων αποχετεύσεων, οι 

οποίοι χρησιμοποιούνται σαν φρεάτιο αναμονής αποχέτευσης για την σύνδεση των κτιρίων με το 

δίκτυο ακαθάρτων. 

Οι επί μέρους εργασίες που περιλαμβάνονται στη Προδιαγραφή αυτή είναι:  

• Προμήθεια των φρεατιων αναμονων και ειδικών τεμαχίων μετά των απαιτούμενων αντίστοιχων 

συνδέσμων και οι κάθε φύσεως δοκιμές στο Εργοστάσιο.  
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• Οι πάσης φύσεως φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές στην αποθηκη της ΔΕΥΑΘ. 

• Οι πάσης φύσεως δοκιμασίες των σωλήνων στο  εργοστασιο κατασκευής.  

1.2  Ισχύοντες κανονισμοί: 

Για την κατασκευή, την ποιότητα, τις δοκιμασίες στο εργοστάσιο και την παραλαβή των σωλήνων ισχύει 

το Πρότυπο ΕΛΟΤ 476 και τα παρακάτω πρότυπα, στην τελευταία τους έκδοση:  

 
2.  Υλικά: 

2.1. Φρεάτιο αναμονής: 

Στα πεζοδρόμια της πολης η  Υπηρεσία, τοποθετεί φρεάτιο, του οποίου ο κορμός  είναι από σωλήνα 

PVC σειράς 41, ΕΛΟΤ 476, διαμέτρου Φ 315 και ύψους περίπου 1,40 – 1,50  μέτρων. Ο πυθμένας του 

φρεατίου αυτού είναι επίσης από PVC σειράς 41 ή από κατάλληλο πλαστικό φύλλο λυμάτων, χωρίς να 

αποκλείει την κατασκευή του πυθμένα με index. Η είσοδος των λυμάτων από την οικία, όπως και η έξοδος 

προς το δίκτυο,  είναι από τμήμα σωλήνα PVC σειράς 41 διαμέτρου Φ160. Το κάλυμα του φρεατίου είναι 

σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Χυτοσιδηρών Π.Τ.Π. 5 συγκεκριμένα θα είναι της κατηγορίας Β125 

(ΕΛΟΤ ΕΝ 124).   

 
3.Ποιοτικός έλεγχος των φρεατίων αναμονών αποχέτευσης  από PVC: 

Ο ποιοτικός έλεγχος των φρεατίων αναμονών αποχέτευσης  θα διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στα ισχύοντα πρότυπα με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου. Οι δοκιμασίες αντοχής των υλικών θα 

εκτελεσθούν στο εργοστάσιο παραγωγής ή σε εργαστήριο της εγκρίσεως του Εργοδότου.  

 
4. Σχεδιο  του φρεατίου αναμονής αποχέτευσης : 

Στο τέλος των τεχνικών προδιαγραφών υπάρχει λεπτομερές σχέδιο του φρεατίου αναμονής. 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 32 

 
ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΙΜΟΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 
 
 
1. Αντικείμενο: 

Η τεχνική  αυτή  προδιαγραφή αφορά την προμήθεια των κάθε είδους φρεατίων του δικτύου 

αποχέτευσης. Τα  φρεάτια  αυτά  θα τοποθετούνται  στο δρόμο όπου κατασκευαζεται νέο δίκτυο ακαθάρτων. 

 

2.  Γενικά: 

Τα φρεάτια διακρίνονται σε διάφορους  τύπους  που χαρακτηρίζονται  από την διάμετρο  του 

εξερχόμενου  από το φρεάτιο κυρίου  αγωγού  από το  βάθος του  φρεατίου και από το αν οι  διαφορές  στα  

υψόμετρα των  πυθμένων  των  αγωγών που καταλήγουν στο φρεάτιο επιβάλλουν την  διαμόρφωση  ειδικού  

έργου  πτώσης  στο  φρεάτιο ή  επιβάλλουν  την διαμόρφωση ειδικού  έργου  υπερχείλισης  ή  εκτροπής  στο  

φρεάτιο.   Έτσι  οι τύποι  των  φρεατίων είναι: 

• φρεάτια επισκέψεως στα οποία περιλαμβάνονται και τα  φρεάτια αλλαγής κατευθύνσεως,αλλαγής 

κλίσεως , συμβολής  ( απλά  φρεάτια ), 

• φρεάτια πτώσης, 

• φρεάτια υπερχείλισης – εκτροπής, 

• φρεάτια υδροσυλλογής, 

• Φρεατια εκτροπής, 

 

Τα φρεάτια (πλην των υδροσυλλογής) κατά γενικό κανόνα ειναι επισκέψιμα με βάθους ανάλογο του 

αγωγού η δε κατασκευή τους γίνεται  σύμφωνα  με  τα αναφερόμενα στο Τιμολόγιο της μελέτης και στα 

σχέδια κάθε τύπου. 
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Τα φρεάτια  πτώσεως αναλόγως της διαφοράς στάθμης ροής των συνεχιζομένων προς το φρεάτιο 

αγωγών (βάθος πτώσεως) κατασκευάζονται είτε βάσει  των αντιστοιχων σχεδίων η με σχέδια αναφερομένα 

ειδικά σε κάθε περίπτωση από αυτά. 

Γενικά προβλέπονται στις ευθυγραμμίες ανά 50-80 μ.  φρεάτια επίσκεψης  του  δικτύου. Οι θέσεις των 

φρεατίων εφ΄ όσον δεν καθορίζονται στα σχέδια η τα τεύχη της μελετης θα καθορίζονται επι τόπου του  

έργου απο την Υπηρεσια έγκαιρα συγχρόνως με την κατασκευή των αγωγών. 

 

 

3. Τρόπος κατασκευής φρεατίων: 

Τα διάφορα φρεάτια θα κατασκευαστούν με την μορφή, διαστάσεις κλπ. που προβλέπονται στα σχέδια 

της μελέτης. Ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες, το βαθος του φρεατίου, τα χαρακτηριστικά του 

εδαφους κ.λ.π. ειναι δυνατόν προκειμένου για φρεατια εσωτερικής διαμέτρου 1.20 μ και 1,60 μ, να μην 

κατασκευαστούν απο χυτό επι τόπου σκυρόδεμα αλλά απο καθ’ ύψος σύνδεση προκατασκευασμένων 

δακτυλίων ("σπόνδυλοι" ) εσωτερικής διαμέτρου 1.20 μ. - 1,60 μ, πάχους τοιχώματος 0.15 μ. και 0.175 μ 

αντιστοίχως απο σκυρόδεμα C20/25. Για φρεάτια διαμέτρου 1,20μ οι σωληνες θα ειναι άοπλοι ενώ για 

φρεατια διαμέτρου 1,60 μ οπλισμένοι με κατακόρυφο οπλισμό Φ10/20 και οριζόντιο Φ10/10 από S400. Τα 

ύψη των σπόνδυλων κυμαίνονται από 0.25 μ. έως 1.00 μ. 

Στην περίπτωση αυτή η κατάληξη του φρεατίου γίνεται είτε σε προκατασκευασμένο κολουροκωνικό 

λαιμό, είτε σε πλάκα και κυκλικό λαιμό (προκατασκευασμένα η χυτά επι τόπου του έργου.) με ίδια ποιότητα 

σκυροδεματος. Οι προκατασκευασμένοι λαιμοί κάθε είδους και πλάκες θα πρέπει να γίνονται μόνον κατόπιν 

σύμφωνης γνώμης της Υπηρεσίας και αφού τύχουν της εγκρίσεως της και πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις 

της παρούσας Τ.Π. καθώς και αυτής για τα σκυροδέματα.  

Ως  προς  τους κάθε τυπου λαιμούς  των  φρεατίων επιβάλλεται η με επιμέλεια  προσαρμογή  τους  στο  
κυρίως  σώμα του φρεατίου, ιδιαίτερη  δε  προσοχή  θα  δίνεται  στο  απαιτούμενο  ύψος κατασκευής  τους, 
ανάλογα  με την προβλεπόμενα ερυθρά γραμμή της οδού ή άλλων οδηγιών που θα δοθούν από την 
Υπηρεσία. Πρόσθετη εργασία, που  θα  ήθελε  απαιτηθεί  από  τη  μη τήρηση των ανωτέρω οδηγιών  
συνεπάγεται  την  με δαπάνες του Αναδόχου εκτέλεσή της, χωρίς άλλη διαδικασία. 

Στην περίπτωση χρησιμοποίησης προκατασκευασμένων κολουροκωνικων "λαιμών" κατασκευάζεται 
εγκιβωτισμός απο άοπλο σκυρόδεμα Β160 διαστάσεων 0.20 * 0.20 μ.  περιμετρικά  του "λαιμού" στην 
εξωτερική περίμετρο του σύμφωνα με τα τεύχη και τα σχέδια της μελέτης. 

Η διαμόρφωση του πυθμένα του φρεατίου θα γίνεται σύμφωνα με τα  σχέδια της μελέτης. Στο δάπεδο 
των φρεατίων θα δημιουργηθούν αύλακες για τη ροή των λυμάτων και ομβριων το βάθος και η μορφή των 
οποίων ειναι ανάλογο των αγωγών που συμβάλλουν στο φρεάτιο. Ειναι δυνατή η χρησιμοποίηση πλαστικού 
η αλλού αγωγού  σε ημιδιατομή για την διαμόρφωση ρύσεων στον πυθμένα του φρεατίου η οποία και δεν 
αμείβεται ιδιαίτερα. Είναι επίσης δυνατή η χρησιμοποίηση προκατασκευασμένου τεμαχίου μετά από 
σύμφωνη γνωμη της Υπηρεσίας και μετά από έγκριση του τυπου του τεμαχίου αυτού. 

Τα τοιχώματα και ο πυθμένας των φρεατίων προβλέπονται οπλισμένα. Το σκυρόδεμα θα είναι 
κατηγορίας τουλάχιστον C20/25 με 300χλγ. τσιμέντου τουλάχιστον. Θα χρησιμοποιείται Τσιμέντο ειδικού 
τυπου (τυπου ΙV - Πόρτλαντ ανθεκτικού στα θειικα-Portland sulfateresisting ) για τα χυτά αλλά και τα 
προκατασκευασμένα μέρη των  φρεατίων δικτύου λυμάτων. 

Σημειώνεται ότι στα φρεατια πέρατος του δικτυου θα τοποθετηθούν αναμονές για μελλοντικές συνδεσεις 
και θα γίνει η αντίστοιχη διαμόρφωση του πυθμένα  τους οπότε οι αγωγοί αναμονής θα εξέχουν τουλάχιστον 
50 εκ. από τα πλευρικά τοιχώματα του φρεατίου και θα φράζονται υδατοστεγώς με κατάλληλα πώματα.  
 
4.  Χυτοσιδηρά καλύμματα – βαθμίδες: 

Η  ποιότητα  του  χυτοσιδήρου  ο  τρόπος  χύτευσης , οι δοκιμές ελέγχου θα ακολουθούν τους ισχύοντες 
κανονισμούς και την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 
Τα  καλύμματα θα εδράζονται επί των λαιμών των φρεατίων ως εξής:  

• Στην περίπτωση χρησιμοποίησης κολουροκωνικων λαιμών με εγκιβωτισμό όπως στα σχέδια 
φαίνεται ώστε να στερεώνεται το χυτοσίδηρο πλαίσιο ή η στεφάνη εδράσεως του καλύμματος. 

• Σε κάθε άλλη περίπτωση θα εδράζονται πάνω στους λαιμούς των φρεατίων με παρεμβολή 
ορθογωνίου περιλαίμιου μικρού ύψους από σκυρόδεμα, που προορίζεται να συγκρατεί στερεά 
συνδεδεμένο με το οδόστρωμα το πλαίσιο του καλύμματος, ανάλογα με τη διατομή του λαιμού. Στο 
περιλαίμιο αυτό μετά την κατασκευή του, θα στερεώνεται με το επίσης χυτοσίδηρο πλαίσιο ή η 
στεφάνη εδράσεως του καλύμματος.  

 
Οι Χυτοσιδηρές βαθμίδες καθόδου θα τοποθετούνται μετά τη σκλήρυνση του σκυροδέματος των τοιχωμάτων 
των φρεατίων μέσα σε ειδικά ανοιγμένες οπές και θα συνδέονται με τσιμεντοκονία αναλογίας 1:2 και η 
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πάκτωση των βαθμίδων θα γίνεται σε ικανό βαθος. Η μεταξύ τους απόσταση καθορίζεται 35 εκατ. εκτός αν 
αναφέρεται διαφορετικά στα σχέδια της μελέτης.  
 
 
5. Επιχρίσεις με τσιμεντοκονία, θωρακίσεις: 

Οι παρακάτω εργασιες εκτελούνται όπως συμπεριλαμβάνονται στα σχετικά άρθρα του Τιμολογίου.  
 
5.1.  Φρεάτια δικτύου ακάθαρτων: 

Οι εσωτερικές επιφάνειες των φρεατίων ακαθάρτων θα  καλύπτονται εξ ολοκλήρου με τσιμεντοκονία 
πατητή 650/900  χλγρ.  τσιμέντου, πάχους 2 εκ. Εξωτερικά μόνο η πάνω επιφάνεια της πλάκας επικάλυψης 
θα επιχριστεί με τσιμεντοκονία πατητή 650/900 πάχους 1,5  εκ.. 

Θωρακίσεις με αργιλοπυριτικά πλακίδια θα εφαρμοστούν στα μέτωπα των φρεατίων πτώσεως εάν 
προβλέπονται στο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ και στα σχέδια. 
Προστατευτικές επάλειψης με υλικό επενδύσεων ανθεκτικό στις χημικές επιδράσεις και τη διάβρωση 
(εποξειδικές ρητίνες) σε δυο στρώσεις συνολικά  όπως προβλέπεται στην αντίστοιχη Τεχνικη Προδιαγραφή,  
θα εφαρμοστούν στις επιφάνειες ροής των φρεατίων ακαθάρτων και σε όλο το ύψος  των τοιχωμάτων  του   
φρεατίου .  

Επίσης προβλέπεται η μονωτική επάλειψη σε δυο στρώσεις με ασφαλτικό υλικό σε όλη την εξωτερική 
επιφάνεια των φρεατίων.   
Σε περίπτωση που το σώμα του φρεατίου βρίσκεται σε διαβρωτικό έδαφος ή πλησίον θαλάσσης αντί 
ασφαλτικου θα χρησιμοποιείται επένδυση με εποξειδικο ως ανωτέρω κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας.  
Για τα φρεατια με προκατασκευασμένους δακτυλίους είναι υποχρεωτική η εσωτερική τους προστασια με 
εποξειδικο υλικο (όπως προβλέπεται στην Τ.Π. για τους τσιμεντοσωληνες). Οι σπόνδυλοι θα έρχονται έτοιμοι 
από το εργοστάσιο με την εσωτερική και εξωτερική (εάν απαιτηθεί) προστασία τους. 
Όλα τα Υλικά της παραγράφου αυτής και ο τρόπος εργασίας θα εχουν την προέγκριση της Υπηρεσίας. 
 
5.2.  Φρεάτια δικτύου όμβριων: 

Ισχύουν όσα αναφέρονται παραπάνω για τα φρεάτια δικτύου ακαθάρτων. 
 
5.3.  Λαιμοί φρεατίων: 

Ισχύουν όσα αναφέρονται παραπάνω για τα φρεάτια δικτύου ακαθάρτων και όμβριων. 
 
6. Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν στην τεχνική προσφορά: 
 

Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύονται με τα απαραίτητα 

συνοδευτικά πιστοποιητικά - έγγραφα όπως:  

1. Τεχνικό φυλλάδιο και τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων φρεατίων και λαιμών φρεατίων 

ακαθάρτων υδάτων. 

2. Πιστοποιητικό δοκιμών - αντοχής των προσφερόμενων φρεατίων και λαιμών φρεατίων 

ακαθάρτων υδάτων. 

3. Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του οίκου κατασκευής των προσφερόμενων φρεατίων και λαιμών 

φρεατίων ακαθάρτων υδάτων. 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 33 

 

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 

 

1. Αντικείμενο: 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά την προμήθεια καλυμμάτων φρεατίων από σύνθετα υλικά. Τα 

σύνθετα υλικά είναι  μία σύνθεση υλικών στην οποία δύο ή περισσότερα συστατικά (με σημαντικά 

διαφορετικές φυσικές ή χημικές ιδιότητες) συνδυάζονται για να παράγουν τις δομικές ή λειτουργικές ιδιότητες 

που δεν υπάρχουν στα επιμέρους συστατικά. Έναντι των παραδοσιακών υλικών, τα σύνθετα υλικά είναι 

ανθεκτικά και ελαφριά συγχρόνως, με άριστη αντοχή στη διάβρωση και τις χημικές ουσίες, με υψηλές 
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ιδιότητες ηλεκτρικής και θερμικής  μόνωσης. 

Το σύνθετο υλικό που χρησιμοποιείται για την παραγωγή καλυμμάτων αποτελείται από μακριές 

ενισχυμένες ίνες που ενθυλακώνονται κατάλληλα εντός της δομής της θερμοσκληρυνόμενης ρητίνης.  Οι 

θερμοσκληρυνόμενες ρητίνες είναι πολυμερή που, μόλις παραχθούν, μετατρέπονται σε άτυκτα και αδιάλυτα 

υλικά, ως αποτέλεσμα  της δημιουργίας ενός τρισδιάστατου δικτύου ισχυρών ομοιοπολικών  δεσμών, που 

καθιστά τη διαδικασία μη αναστρέψιμη.   

Η σύνθεση της θερμοσκληρυνόμενης ρητίνης που χρησιμοποιήται για την κατασκευή τους αναπτύχθηκε 

για να μεγιστοποιήσει τις μηχανικές ιδιότητες του τελικού προϊόντος  τόσο από άποψη μηχανικής αντοχής, 

όσο και αντοχής σε κρούση, με απότερο στόχο την εξαιρετική του επεξεργασιμότητα.   

Η ίνα ενίσχυσης είναι  ίνα υάλου· έναντι των παραδοσιακών ινών υάλου,  χαρακτηρίζεται από άριστες 

μηχανικές και ηλεκτρικές ιδιότητες, βελτιωμένη αντοχή στη διάβρωση από οξέα, βελτιωμένη αντοχή στις 

υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες και άριστη συμπεριφορά στη μηχανική καταπόνηση. 

 

2. Σύνθετο υλικό: 

Οι ίνες υάλου είναι ένα από τα πιό γνωστά υλικά ενίσχυσης, που χρησιμοποιούνται ευρέως για την 

κατασκευή σύνθετων υλικών. 

Για την κατασκευή ίνων υάλου με  υψηλή  αντίσταση στην έλξη, την ευκαμψία, τη διαστατική 

σταθερότητα και την αντίσταση στη διάβρωση, χρειάζεται  μια πρώτη ύλη υάλου  με συγκεκριμένες 

φυσικοχημικές ιδιότητες.   

Μερικές τυπικές ιδιότητες των ινών υάλου που χρησιμοποιούμε για την παραγωγή του καλύμματος KIO  

παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακας  1. 

                     

Πυκνότητα Ινών περίπου 2.6 g/cm3 

Αντοχή στον εφελκυσμό 3000 ÷ 3700 MPa 

Επιμήκυνση στο σημείο θραύσης 4,2 ÷ 4,5% 

Συντελεστής ελαστικότητας 72 ÷ 74 GPa 

Περιεκτικότητα Υγρασίας < 0,2% 

Θερμική αγωγιμότητα  1.0 W/m °K 

Συντελεστής γραμμικής θερμικής διαστολής 
(μεταξύ 20°C  και 100°C) 

περίπου 6 * 10-6 m/m/°K 

Συμπεριφορά στη φωτιά Πυρίμαχο 

Διηλεκτρική Αντοχή (γυαλί σε μάζα)  60 – 100 KV/mm 

Πίνακας  1 – Ιδιότητες των ινών υάλου. 
 
3.  Τεχνικά   κριτήρια: 

Τα τρία  απαραίτητα  στοιχεία για την επιλογή του καλύμματος είναι: η κλάση, το  καθαρό εσωτερικό 

άνοιγμα  και το σχήμα.  

Η  κατάλληλη κλάση εξαρτάται από τη θέση της εγκατάστασης. Οι  διάφορες θέσεις της εγκατάστασης 

έχουν διαιρεθεί  σε ομάδες που αριθμούνται από 1 έως 6  όπως  περιγράφονται στον ακόλουθο Πίνακα  

Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.. Στην τρίτη στήλη του ίδιου πίνακα 

αναφέρεται ένας οδηγός σχετικά με την κατηγορία που χρησιμοποιείται για κάθε ομάδα.  

 

Θέση της εγκατάστασης Ομάδα Κλάση  

Φέρουσα ικανότητα 15 kN.  Περιοχές που μπορούν μόνο να 
χρησιμοποιηθούν από πεζούς και  ποδηλάτες. 

Ομάδα  1 Ελάχιστο A15  

Φέρουσα  ικανότητα 125 kN. Πεζόδρομοι και παρόμοιες 
περιοχές, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων ή καταστρώματα 
χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων. 

Ομάδα 2 Ελάχιστο B125  

Φέρουσα  ικανότητα 250 kN.  Για καλύμματα φρεατίων, που 
τοποθετούνται στα κράσπεδα των δρόμων, όπου όταν 
μετριούνται από την άκρη των κράσπεδων, επεκτείνονται ένα 
μέγιστο 0.5 μ στο οδόστρωμα και ένα μέγιστο 0.2 μ στο 
πεζοδρόμιο. 

Ομάδα 3 Ελάχιστο C250  

Φέρουσα  ικανότητα 400 kN. Εντώς  οδοστρωμάτων  των 
δρόμων (συμπεριλαμβανομένων των πεζόδρομων), των 
ερεισμάτων (νησίδες διέλευσης) και των χώρων στάθμευσης 
για όλους τους τύπους οδικών οχημάτων. 

Ομάδα 4 Ελάχιστο D400  
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Φέρουσα  ικανότητα 600 kN.  Περιοχές που υπόκεινται σε 
υψηλά φορτία  ανά τροχό, π.χ. αποβάθρες, δρόμοι 
τροχοπέδησης αεροδρομίων 

Ομάδα 5 Ελάχιστο E600  

Φέρουσα  ικανότητα 900 kN.  : Περιοχές που υπόκεινται σε 
ιδιαίτερα υψηλά φορτία ανά τροχό, π.χ. δρόμοι τροχοπέδησης 
αεροδρομίων 

Ομάδα 6 Ελάχιστο F900  

 
Πίνακας  2 – Θέση της εγκατάστασης. 
 

 
Σχέδιο  1 – Θέση της εγκατάστασης. 

4. Ιδιότητες  του  καλύμματος  από  σύνθετο  υλικό: 

Τα πλεονεκτήματα των καλυμμάτων από σύνθετο υλικό έναντι των χυτοσιδηρών ή των τσιμεντένιων 

που είναι ήδη στην αγορά είναι πολλά. Μερικά από αυτά τα πλεονεκτήματα αφορούν αυστηρά τις  ιδιότητες  

της πρώτης ύλης  που χρησιμοποιείται και υπάρχουν και  άλλα που αφορούν την διαδικασία  παραγωγής.  

Ορισμένα από τα πλεονεκτήματα των καλυμμάτων σύνθετου υλικού  παρατίθεται παρακάτω.  

4.1 Βάρος  και  χειρισμός: 

Το χαμηλό βάρος είναι ένα από τα κύρια  πλεονεκτήματα  των  καλυμμάτων από σύνθετο υλικό και αυτό 

επιτυγχάνεται με δύο τρόπους:  

- με τη χρήση σύνθετων  υλικών με  χαμηλότερο ειδικό βάρος  έναντι του χυτοσιδήρου,  που 

συγχρόνως εξασφαλίζουν και υπερβαίνουν τις μηχανικές ιδιότητες  που απαιτούνται από τα 

πρότυπα  

- το σχεδιασμό των διαστατικών του καλύμματος που βελτιστοποιείται με  τη  συγκεκριμένη  μέθοδο 

παραγωγής.  

Ο Πίνακας 4 παρουσιάζει μια σύγκριση μεταξύ  του  βάρους  των καλυμμάτων φρεατίων (κάλυμμα + 

πλαίσιο) παραγόμενο από σύνθετο υλικό  και των  βαρών  του φαιού χυτοσίδηρου και του ελατού 

χυτοσίδηρου (κάλυμμα + πλαίσιο) παραγόμενα  από ευρωπαϊκούς κατασκευαστές. Η μείωση  του βάρους  

είναι μεγαλύτερη από 70% για τα καλύμματα φαιού χυτοσίδηρου και μεγαλύτερη από 60% για τα καλύμματα 

από ελατό χυτοσίδηρο.  

 

B125 
Φαιός Χυτοσίδηρος  
(kg) 

Ελατός Χυτοσίδηρος 
 (kg) Σύνθετο Υλικό (kg) 

400 x 400 15,0 12,8 4,0 

500 x 500 26,0 18,2 7,0 

600 x 600 40,0 29,4 10,5 

700 x 700 56,0 38,8 16,0 

C250 
Φαιός Χυτοσίδηρος  
(kg) 

Ελατός χυτοσίδηρος 
 (kg) Σύνθετο Υλικό (kg) 

400 x 400 23,0 25,0 5,0 

500 x 500 39,0 33,0 9,5 

600 x 600 57,0 45,0 15,5 

700 x 700 74,0 61,0 22,0 

Πίνακας  3– Σύγκριση βαρών χυτοσιδηρών και σύνθετων υλικών 
  



 

Σελίδα 118 

4.2 Αντίσταση στη διάβρωση και τις χημικές ουσίες: 

Το καλύμματα από σύνθετο υλικό δεν διαβρώνονται και δεν προσβάλλονται από χημικές ουσίες. Η επιφάνεια 

του καλύμματος αποτελείται εξ ολοκλήρου από μια θερμοσκληρυνόμενη ρητίνη,  η οποία είναι  ανθεκτική σε 

όξινες και αλκαλικές ουσίες, πετρέλαια, λίπη και  υδρογονάνθρακες. 

Η αντίσταση στη διάβρωση είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντική στην αποχέτευση ομβρίων ή λυμάτων, όπου το 

βρόχινο νερό διέρχεται μέσω των σχισμών στο κάτωθι σύστημα  σωληνώσεων  και  δεν μολύνεται κατά τη 

μετάβαση μέσω των σχισμών της σχάρας.  

4.3  Όχληση: 

Η χρήση των πλαισίων και των καλυμμάτων από σύνθετο υλικό  μειώνει σημαντικά το θόρυβο στο 

οδόστρωμα από τη διέλευση των οχημάτων ή των πεζών. Ο θόρυβος είναι χαρακτηριστικό των χυτοσιδηρών 

συστημάτων  και οφείλεται  στην κακή εφαρμογή μεταξύ του καλύμματος  και του πλαισίου ή  λόγω του 

λανθασμένου τρόπου τοποθέτησης.  

4.4  Αντικλεπτική  προστασία: 

Καθημερινά διαβάζουμε ότι τα κλεμμένα χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων αποτελούν αντικείμενο προς 

πώληση και τήξη. Εκτός από την οικονομική ζημιά που προκαλείται, από την ανάγκη να αντικατασταθούν τα 

κλεμμένα αυτά προϊόντα, υπάρχει επίσης ο κίνδυνος να προκληθούν σοβαρά ατυχήματα, σε αντίθεση με τα 

καλύμματα από σύνθετο υλικό  για τα οποία δεν υπάρχει λόγος κλοπής τους. 

 
5. Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν στην τεχνική προσφορά: 
 

Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύονται με τα απαραίτητα 

συνοδευτικά πιστοποιητικά - έγγραφα όπως:  

1. Τεχνικό φυλλάδιο και τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων καλυμμάτων φρεατίων από 

συνθετικά υλικά. 

2. Πιστοποιητικό δοκιμών - αντοχής των προσφερόμενων καλυμμάτων φρεατίων από συνθετικά 

υλικά. 

3. Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του οίκου κατασκευής των προσφερόμενων καλυμμάτων φρεατίων 

από συνθετικά υλικά. 
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ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ ΚΟΠΤΙΚΟ 
 

Σέλλα  παροχής  με  κοπτικό   PN 16  (για χρήση σε συνδυασμό με την ηλεκτροσέλλα). Είναι 

σχεδιασμένο με τρόπο τέτοιο που επιτρέπει την τοποθέτηση του στο λαιμό της εξόδου της ηλεκτροσέλλας 

προς οποιανδήποτε κατεύθυνση, εξασφαλίζοντας πλήρη περιστροφή του κατά 360°, πριν την συγκόλληση 

του. 

Φ 63 Χ Φ 20 
 Φ 63 Χ Φ 32 
 Φ 63 Χ Φ 63 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 35 

 
ΕΙΔΙΚΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΖΙΜΠΩ 
 
1. Αντικείμενο: 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια χυτοσιδηρών ειδικών τεμαχίων (ζιμπώ, ταφ, 

γωνιές, καμπύλες, συστολές, ενωτικά, σέλλες (κολάρα) παροχής, τάπες,  βανοφρεάτια, υδροστόμια φλάντζες 

κλπ). 
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2. Ποιότητα χυτοσιδηρών τεμαχίων: 

Ο χυτοσίδηρος θα είναι άριστης ποιότητας. Η τομή θραύσεως θα είναι φαιά, λεπτόκοκκος, πυκνή και 

ομοιόμορφος θα είναι επιμελώς χυτευμένος και δεν θα παρουσιάζει ρωγμές, σπηλαιώσεις φυσαλίδες, 

ψυχρές σταγόνες ή άλλα ελαττώματα. θα πρέπει να είναι ταυτοχρόνως μαλακός και ανθεκτικός να είναι 

ευχερώς κατεργάσιμος δια της ρινής ή του κόπτη και εύκολης διάτρησης η δε σκληρότητα αυτού να μην 

υπερβαίνει τις 210 μονάδες BRINEL. 

Το υλικό κατά την χύτευση πρέπει να γεμίζει πλήρως τα καλούπια ώστε η επιφάνεια του να είναι 

απαλλαγμένη ελαττωμάτων. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε εκ των ύστερων πλήρωση κοιλοτήτων που τυχόν 

θα εμφανιστούν με ξένη ύλη. 

Η ποιότητα του χυτοσίδηρου θα διαπιστώνεται από τις επόμενες καθοριζόμενες δοκιμές. 

Εν πάση περιπτώσει δε ο χρησιμοποιούμενος χυτοσίδηρος θα πληρεί όλους τους όρους του ΕN 1563/ 

EN 1561/ EN-JS 1040/ EN-JL 1040. Σε αντίθετη περίπτωση όλα τα προϊόντα της αντίστοιχης χύτευσης θα 

απορρίπτονται χωρίς άλλη εξέτασης. 

Tα ειδικά χυτοσιδηρά θα είναι ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 16 ατμ κατασκευασμένα από χυτοσιδηρό 

ποιότητας τουλάχιστον GGG40 Γερμανικό πρότυπο DIN 1693 με εποξειδική βαφή εσωτερικά και εξωτερικά 

πάχους ≥250μm, κατάλληλη για πόσιμο νερό. Οι εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειές τους θα είναι 

επιχρισμένες σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο DIN 28.500 

Τα ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια θα βγαίνουν από τις μήτρες με όλες τις απαιτούμενες προφυλάξεις, ώστε 

να αποφεύγονται ελαττώματα (κυρτώσεις και συστολές) επιβλαβή για την ποιότητά τους. Θα έχουν την 

απαιτούμενη αντοχή και  η επιφάνειά τους δεν θα παρουσιάζει ελαττώματα. Ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια που 

θα παρουσιάζουν μικρές ατέλειες από τη μέθοδο κατασκευής τους αλλά οι οποίες δεν επηρεάζουν τη χρήση 

τους, μπορεί να γίνονται δεκτά από την Υπηρεσία. 

 
3. Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν στην τεχνική προσφορά: 

Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύονται με τα απαραίτητα 

συνοδευτικά πιστοποιητικά - έγγραφα όπως:  

1. Τεχνικό φυλλάδιο και τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων τεμαχίων. 

2. Πιστοποιητικό καταλληλότητας της βαφής των προσφερόμενων τεμαχίων. 

3. Χημική ανάλυση του κράματος κατασκευής των προσφερόμενων τεμαχίων. 

4. Δήλωση στοιχείων του εργοστασίου κατασκευής, ελέγχου και δοκιμής και εγγύηση για τρία (3) 

τουλάχιστον έτη από τον οίκο κατασκευής των προσφερόμενων τεμαχίων και από το συμμετέχοντα. 

5. Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του οίκου κατασκευής των προσφερόμενων τεμαχίων. 
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ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ    ( 335 * 335 / Β 125 ) 
1. Αντικείμενο: 

Τα καλύμματα θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ, ΕΝ124 κλάσης 

Β125, μόνο σε ότι αφορά την αντοχή και τις δοκιμές αντοχής. Κατά τα λοιπά θα είναι κατασκευασμένα από 

χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ISO 1083), ποιότητας τουλάχιστον Grade 400 – 15.  

Όλοι οι όροι των προδιαγραφών ισχύουν εκτός από αυτούς που αναφέρονται στην περιγραφή των υλικών. 

Τα καλύμματα θα χρησιμοποιηθούν σαν ζεύγος με τα πλαίσια για την κατασκευή φρεατίων υδρομετρητών 

και τοποθέτηση στο πεζοδρόμιο.  

 

   2. Διαστάσεις:  

Τα καλύμματα από χυτοσίδηρο με σφαιροειδή γραφίτη θα είναι μορφής και διαστάσεων κατά το σχέδιο 

της Δ.Ε.Υ.Α.Θ  πλην της διατομής, βάρους και διάταξης  μεγέθους των ενισχυτικών δοκίδων των 

καλυμμάτων.  

Το πάχος και η διατομή των καλυμμάτων θα είναι τέτοια, ώστε πέραν της αντοχής να εξασφαλίζεται και η 

συμβατότητα με τα πλαίσια φρεατίων των υδρομετρητών. Μέγιστο βάρος καλύμματος 10χλγ.  
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3.Παραγωγή, ποιότητα, δοκιμές: 

Η ποιότητα και οι δοκιμές των καλυμμάτων θα πρέπει να συμφωνούν με τα Πρότυπα ISO 1083, ΕΝ124, 

κλάσης Β125 σε ότι αφορά την αντοχή.  

Τα καλύμματα από σφαιροειδή γραφίτη θα πρέπει να εξασφαλίζουν τις ανώτερες μηχανικές ιδιότητες 

(αντοχή σε κάμψη κλπ) με τα αντίστοιχα χυτοσιδηρά. Επίσης, οι ανοχές του πλάτους και πάχους και γενικά 

των διαστάσεων των καλυμμάτων θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να εξασφαλιζεται συμβατοτητα με τα 

αντιστοιχα καλυμματα από φαιο χυτοσιδηρο. 

 
4. Ποιότητα  Χύτευσης: 

Τα τεμάχια θα πρέπει να παρουσιάζουν λεία επιφάνεια, απαλλαγμένη από ελαττώματα όπως λέπια, 

κοιλότητες, κλπ., τα οποία μειώνουν την καταλληλότητα των τεμαχίων για τον σκοπό που προορίζονται. 

Επίσης απαγορεύεται η μετέπειτα πλήρωση των παραπάνω κοιλοτήτων με ξένη ύλη.  

6. Σήμανση: 

Κάθε τεμάχιο θα φέρει αναγεγραμμένα επί της εμφανούς και μη εντοιχιζόμενης όψης με ανάγλυφα 

στοιχεία  ή  ανάγλυφη σήμανση τα  παρακάτω:  

• Το λογότυπο (κατά περίπτωση) ΔΕΥΑΘ 2020. 
 
Η επιφάνεια της περιοχής  στην οποία υπάρχει η σήμανση , πρέπει να ειναι αντιολισθηρή. 
 
7. Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν στην τεχνική προσφορά: 

Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύονται με τα απαραίτητα 

συνοδευτικά πιστοποιητικά - έγγραφα όπως:  

1. Τεχνικό φυλλάδιο και τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων καλυμμάτων. 

2. Πιστοποιητικό ΕΝ124 των προσφερόμενων καλυμμάτων. 

3. Δήλωση στοιχείων του εργοστασίου κατασκευής, ελέγχου και δοκιμής και εγγύηση για τρία (3) 

τουλάχιστον έτη από τον οίκο κατασκευής των προσφερόμενων καλυμμάτων και από το 

συμμετέχοντα. 

4. Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του οίκου κατασκευής των προσφερόμενων καλυμμάτων. 
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ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
 
1. Γενικά χαρακτηριστικά: 

Τα γαλβανιζέ εξαρτήματα θα είναι κατασκευασμένα από μαλακτό χυτοσίδηρο σύμφωνα με το πρότυπο 

ΕΝ 10242:1994 καθώς και το ISO 49 << Malleable cast iron fittings threaded to ISO 7-1>> ή το ισοδύναμο 

του JIS (Japanese Industrial Standard)  B 2301 :1999. Οι διατομές των εξαρτημάτων ορίζονται από το 

πρότυπο EN ISO 6708 .Τα εξαρτήματα είναι εν θερμώ γαλβανισμένα. 

Σήμανση  (ΕΝ 10242:1994 παράγραφος 14 )  

 

5. Ειδικες  απαιτήσεις: 

Οι διαστάσεις και τα βάρη των καλυμμάτων θα είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις προδιαγραφές. Το 

κάλυμμα όλων γενικά των φρεατίων πρέπει να είναι απόλυτα επίπεδο, έτσι ώστε να επικάθεται ομοιόμορφα και 

σε όλη την περίμετρο επί της αντίστοιχης έδρας του πλαισίου.  

Ιδιαίτερα εφιστάται η προσοχή του κατασκευαστή στις διαστάσεις του πλαισίου του καλύμματος, έτσι ώστε να 

επιτυγχάνεται απόλυτη και ισοϋψής επικάθιση του καλύμματος στην έδρα του πλαισίου χωρίς να προεξέχει 

κανένα από τα ως άνω τεμάχια, όπως και στις εσωτερικές διαστάσεις του πλαισίου, το οποίο θα πρέπει να 

προσαρμόζεται επί του μεταλλικού τύπου του καλύμματος, αλλά και στις εξωτερικές διαστάσεις του πλαισίου, 

ώστε να μπορεί να ενσωματωθεί στο φρεάτιο νέου τύπου χωρίς ανάγκη επιπλέον επεμβάσεων (π.χ. 

τορνίρισμα).  
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Τα εξαρτήματα θα φέρουν κατ’ ελάχιστον την παρακάτω σήμανση ( εκτός εάν είναι αδύνατο λόγω 

διαστάσεων):  

• Κατασκευαστής (ή αναγνωρισμένο σήμα κατασκευαστή). 

• Διάμετρος. 

Υλικό κατασκευής (ΕΝ 10242:1994 παράγραφος 5.1 )  

Ως υλικό κατασκευής ορίζεται το EN-CJMΒ-350-10  ή το EN-CJMΒ-300-6  

Σπειρώματα  

Τα σπειρώματα θα ακολουθούν το ISO 7/1. 

Πίεση λειτουργίας  (ΕΝ 10242:1994 παράγραφος 14 )   

Ως πίεση λειτουργίας για τα εξαρτήματα ορίζονται τα 16 bar (για θερμοκρασίες από -20Ο C έως 50Ο C (ΕΝ 

10242:1994 παράγραφος 10.2 ). 

 

2. Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν στην τεχνική προσφορά: 

Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύονται με τα απαραίτητα 

συνοδευτικά πιστοποιητικά - έγγραφα όπως:  

1. Τεχνικό φυλλάδιο και τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων εξαρτημάτων. 

2. Χημική ανάλυση του κράματος κατασκευής των προσφερόμενων εξαρτημάτων. 

3. Δήλωση στοιχείων του εργοστασίου κατασκευής, ελέγχου και δοκιμής και εγγύηση για τρία (3) 

τουλάχιστον έτη από τον οίκο κατασκευής των προσφερόμενων εξαρτημάτων και από το 

συμμετέχοντα. 

4. Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του οίκου κατασκευής των προσφερόμενων εξαρτημάτων. 
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ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 
 
1. Αντικείμενο: 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά την προμήθεια καλυμμάτων φρεατίων από: 

• Ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη ποιότητας υλικού Grade 500-7 κατά ISO 

1083/EN1563 είτε 

• χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (DUCTILE  IRON). 

 
2. Ισχύουσες προδιαγραφές: 

Τα χυτοσιδηρά τεμάχια της παραπάνω παραγράφου θα κατασκευάζονται είτε από φαιό χυτοσίδηρο είτε 

από  χυτοσίδηρο σφαιροειδούς  γραφίτη  (DUCTILE  IRON) απόλυτα  σύμφωνα  με  τις  Προδιαγραφές 

ΕΛΟΤ  ΕΝ  124 σε όλα ανεξαιρέτως τα σημεία και τις απαιτήσεις του προτύπου αυτού. 

Αλλες ισχύουσες σχετικές Προδιαγραφές :  

 

ISO/R 185 Classification of grey cast iron  χυτοσιδηρός με γραφίτη σε λέπια 

ISO 1083 Spheroidal graphite or nodular graphite 

cast iron 

χυτοσιδηρός με γραφίτη σε σφαιροειδή μορφή  

   

3. Ποιότητα   χυτοσιδηρών τεμαχίων: 

3.1 Φαιός  χυτοσίδηρος: 

3.1.1  Γενικά: 

Ο χυτοσιδηρός θα είναι αρίστης ποιότητας της κατηγορίας 200. 

Η αντοχή του σε εφελκυσμό θα ανταποκρίνεται στα οριζόμενα στον Πίνακα 1 της Προδιαγραφής ISO 185 σε 

δοκίμια που χυτεύονται σε χωριστούς τύπους αλλά από το ίδιο μέταλλο χύτευσης που χυτεύονται  τα 

εξαρτήματα και συγκεκριμένα: 

 

Ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσμό 200 Ν / mm2 

Σκληρότης Εως 210  BRINNEL 
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Η τομή θραύσεως θα είναι φαιά, λεπτόκοκκος, πυκνή και ομοιόμορφος. Ο χυτοσιδηρός θα είναι αρίστης 

ποιότητος, επιμελώς χυτευμένος και και δεν θα παρουσιάζει ρωγμές σπηλαιώσεις, φυσαλίδες, ψυχρές 

σταγόνες ή έτερα ελαττώματα. Θα πρέπει να είναι ταυτοχρόνως μαλακός και ανθεκτικός να είναι ευχερως 

κατεργάσιμος δια της ρινής ή του κόπτου και εύκολου διατρήσεως. 

Το υλικό κατά την χύτευση πρέπει να γεμίζει πλήρως τα καλούπια ώστε η επιφάνειά του να είναι 

απαλλαγμένη ελατωμμάτων. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε εκ των υστέρων πλήρωση κοιλοτήτων που τυχόν 

θα εμφανιστούν με ξένη ύλη. 

 
3.1.2  Δοκιμές: 

3.1.2.1  Αριθμός δοκιμίων:  

Για κάθε είδος δοκιμής λαμβάνεται ο αριθμός δοκιμίων που προβλέπεται από τον παρακάτω πίνακα: 
 
ΠΑΡΤΙΔΑ ΑΡ.ΔΟΚΙΜΙΩΝ 
1 - 100 3 
101 - 200 4 
201 - 400 5 
401 - 800 7 
801 - 1500 10.00 
 
3.1.2.2  Δοκιμή εφελκυσμού: 

Τα αποτελέσματα των δοκιμών δεν πρέπει να είναι κατώτερα από την ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή του 

πίνακα 1 του ISO 185 για την αντίστοιχη κατηγορία ήτοι από την ελάχιστη τιμή των 200 Ν/mm2. Οι 

διαστάσεις των δοκιμίων φαίνονται στην ίδια Προδιαγραφή (Πίνακας 4, σχήματα 4 και 5).  

 

3.1.2.3  Επαναληπτική δοκιμή: 

Εάν ένα δοκίμιο αστοχήσει σε ένα είδος δοκιμής τότε η δοκιμή επαναλαμβάνεται σε δυο άλλα δοκίμια. 

Αν το ένα από τα δυο δοκίμια αστοχήσει η παρτίδα απορρίπτεται. Τα αποτελέσματα των δοκιμίων μπορούν 

να αγνοηθούν σε περίπτωση ανεπαρκών αποτελεσμάτων που δεν οφείλονται στην ποιότητα του ίδιου του 

μετάλλου  αλλά οφείλονται σε οποιονδήποτε από τους παρακάτω λόγους: 

 

• Εσφαλμένη τοποθέτηση του δοκιμίου  ή ελλατωματική λειτουργία της μηχανής δοκιμής. 

• Εσφαλμένη προετοιμασία των δοκιμίων. 

• Ελλατώματα χύτευσης στα δοκίμια. 

 

Σε τέτοιες περιπτώσεις τα δοκίμια μπορούν να ετοιμασθούν για δοκιμή ύστερα από κόψιμο ή τορνίρισμα. Τα 

αποτελέσματα της επαναληπτικής δοκιμής θα αντικαταστήσουν εκείνα της αρχικής. 

 

3.1.2.4. Δοκιμή τύπου: 

Η δοκιμή αυτή θα πραγματοποιείται οπωσδήποτε με την σχετική απαίτηση του προτύπτο ΕΛΟΤ ΕΝ 

124. Η πυκνότητα των δειγματοληψιών θα καθοριστεί από την ΔΕΥΑΘ. 

 

3.2  χυτοσιδηρός σφαιροειδούς γραφίτου  (DUCTILE  IRON) 

3.2.1 Γενικά: 

Ο χυτοσιδηρός σφαιροειδούς γραφίτου θα είναι της κατηγορίας 400 - 15 (και οι μηχανικές του ιδιότητες 

θα ανταποκρίνονται προς εκείνες του Πίνακα 1 της Προδιαγραφής  ISO 1083) σε δοκίμια που χυτεύονται σε 

χωριστούς τύπους αλλά από το ίδιο μέταλλο χύτευσης που χυτεύονται τα εξαρτήματα και συγκεκριμένα : 

 

Ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσμό 400/Νmm2 

Ελάχιστη επιμήκυνση (%) 15.00 

Σκληρότης 130 - 180 BRINNEL 

 

 

3.2.2 Δοκιμές 
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3.2.2.1  Αριθμός δοκιμίων: 

Για κάθε είδος δοκιμής λαμβάνεται ο αριθμός δοκιμιών που προβλέπεται από τον παρακάτω Πίνακα:      

 
 
 
 

ΠΑΡΤΙΔΑ ΑΡ.ΔΟΚΙΜΙΩΝ 
1 - 100 3 
101 - 200 4 
201 - 400 5 
401 - 800 7 
801 - 1500 10 

 
3.2.2.2  Δοκιμή εφελκυσμού: 

Τα αποτελέσματα των δοκιμών δεν πρέπει να είνα κατώτερα από την ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή των 
400Ν/mm2. Διαστάσεις δοκιμίων σύμφωνα με την Προδιαγραφή ISO 1083, σχήμα 5. 
 
 
3.2.2.3  Ελάχιστη επιμήκυνση: 

Για την κατηγορία 400 - 15 τα αποτελέσματα των μετρήσεων δεν πρέπει να είναι κατώτερα από 15%. Η 

μέτρηση γίνεται επί του δοκιμίου  εφελκυσμού πριν και μετά την δοκιμή. 

 

3.2.2.4  Επαναληπτική δοκιμή: 

Εαν ένα δοκίμιο αστοχήσει σε ένα είδος δοκιμής τότε η δοκιμή επαναλαμβάνεται σε δυο άλλα δοκίμια. 

Αν το ένα από τα δυο δοκίμια αστοχήσει τότε η παρτίδα απορρίπτεται. Τα αποτελέσματα των δοκιμίων 

μπορούν να αγνοηθούν σε περίπτωση ανεπαρκών αποτελεσμάτων που δεν οφείλονται στην ποιότητα του 

ίδιου του μετάλλου  αλλά οφείλονται σε οποιονδήποτε από τους παρακάτω λόγους: 

 

• Εσφαλμένη τοποθέτηση του δοκιμίου  ή ελλατωματική λειτουργία της μηχανής δοκιμής. 

• Ελλατωματική χύτευση ή ελλατωματικό τορνίρισμα του δοκιμίου 

• Θραύση του δοκιμίου εφελκυσμού πέραν του σημείου μέτρησης. 

• Ελλατώματα χύτευσης στο δοκίμιο, εμφανή μετά την θραύση. 

 

Σε τέτοιες περιπτώσεις λαμβάνεται νέο δοκίμιο και τα αποτελέσματα αντικαθιστούν εκείνα του ελλατωματικού 

δοκιμίου. 

 

3.2.2.5  Δοκιμή τύπου: 

Η δοκιμή αυτή θα πραγματοποιείται οπωσδήποτε σύμφωνα με την σχετική απαίτηση του προτύπου ΕΛΟΤ 

ΕΝ 124. Η πυκνότητα των δειγματοληψιών θα καθοριστεί από την ΔΕΥΑΘ. 

 

4.   Κατηγορίες χυτοσιδηρών τεμαχίων 

4.1. Εσχάρες φρεατίων υδροσυλλογής: 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΤΟΧΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Κατηγορία C250 25.00 Τόννων Για περιοχές δίπλα στο ρείθρο των πεζοδρομίων και κατα μήκος 

του δρόμου 

 

Κατηγορία D400 40.00 Τόννων Για περιοχές εγκάρσια προς τον δρόμο 

 

4.2.   Καλύμματα φρεατίων: 

Τα καλύμματα φρεατίων, ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης, πρέπει να ανταποκρίνονται με τις παρακάτω 

κατηγορίες, κατά ελάχιστο: 

 

* Κατηγορία Α15 (Αντοχή 1,5 τόννων). 
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   Για περιοχές κυκλοφορίας πεζών ή ποδηλάτων μόνο. 

 

* Κατηγορία Β125 (Αντοχή 12,5 τόννων). 

   Για πεζόδρομους, περιοχές κυκλοφορίας πεζών, χώρους στάθμευσης οχημάτων.  

 

* Κατηγορία C250 (Αντοχή 25 τόννων). 

   Για περιοχές δίπλα στο ρείθρο του πεζοδρομίου που δεν εκτείνονται περισσότερο από 0,5 μ. μέσα στο 

   οδόστρωμα ή περισσότερο από 0,2 μ. μέσα στο πεζοδρόμιο. 

 

* Κατηγορία D400 (Αντοχή 40 τόννων). 

  Για καταστρώματα οδών (συμπεριλαμβανομένων των πεζοδρομίων) και χώρους στάθμευσης όλων των  

  τύπων οχημάτων 

 

* Κατηγορία E600 (Αντοχή 60 τόννων). 

  Για περιοχές όπου εξασκούνται μεγάλα φορτία ανα τροχό π.χ. στα λιμάνια ή στα αεροδρόμια. 

 

* Κατηγορία Φ900 (Αντοχή 90 τόννων). 

  Για περιοχές όπου εξασκούνται μεγάλα φορτία ανα τροχό π.χ. στα  αεροδρόμια. 

 

4.3.   Τύποι  Στρογγυλών  Καλυμμάτων   φρεατίων  που  ζητούνται 

4.3.1. Κάλυμμα φρεατίου κατηγορίας B125 - Ø420mm / Ø340mm.: 

Κάλυμμα φρεατίου κατηγορίας B125 κατά EN124:1994 (ή τελευταίας έκδοσης), από ελατό χυτοσίδηρο 

σφαιροειδούς γραφίτη ποιότητας υλικού Grade 500-7 κατά ISO 1083/ΕΝ1563, με στρογγυλό πλαίσιο 

ελάχιστων εξωτερικών διαστάσεων Ø420mm, ελάχιστου καθαρού ανοίγματος Ø340mm, ελάχιστου ύψους 

30mm και ελάχιστου βάρους 10 Kg.  

• Επί του καλύμματος θα υπάρχουν οδηγοί που θα εξασφαλίζουν της ασφαλή & σωστή τοποθέτηση 

του επί του πλαισίου.  

• Τα καλύμματα θα παραδοθούν με αντιολισθητική εξωτερική επιφάνεια. 

• Tα καλύμματα θα παραδοθούν βαμμένα, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, με ειδική μη τοξική 

βαφή χρώματος μαύρου. 

 

4.3.2. Κάλυμμα φρεατίου κατηγορίας B125 – Ø520mm / Ø420mm.: 

Κάλυμμα φρεατίου κατηγορίας B125 κατά EN124:1994 (ή τελευταίας έκδοσης), από ελατό χυτοσίδηρο 

σφαιροειδούς γραφίτη ποιότητας υλικού Grade 500-7 κατά ISO 1083/ΕΝ1563, με στρογγυλό πλαίσιο 

ελάχιστων εξωτερικών διαστάσεων Ø520mm, ελάχιστου καθαρού ανοίγματος Ø420mm, ελάχιστου ύψους 

45mm και ελάχιστου βάρους 13 Kg.  

• Επί του καλύμματος θα υπάρχουν οδηγοί που θα εξασφαλίζουν της ασφαλή & σωστή τοποθέτηση 

του επί του πλαισίου.  

• Τα καλύμματα θα παραδοθούν με αντιολισθητική εξωτερική επιφάνεια. 

• Tα καλύμματα θα παραδοθούν βαμμένα, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, με ειδική μη τοξική 

βαφή χρώματος μαύρου. 

 

4.3.3. Κάλυμμα φρεατίου κατηγορίας D400 – Ø850mm / Ø650mm.: 

Κάλυμμα φρεατίου κατηγορίας D400 κατά EN124:1994 (ή τελευταίας έκδοσης), από ελατό χυτοσίδηρο 

σφαιροειδούς γραφίτη ποιότητας υλικού Grade 500-7 κατά ISO 1083/ΕΝ1563, με στρογγυλό πλαίσιο 

ελάχιστων εξωτερικών διαστάσεων Ø850mm, ελάχιστου καθαρού ανοίγματος Ø650mm, ελάχιστου ύψους 

100mm και ελάχιστου βάρους 30 Kg.  

• Επί του καλύμματος θα υπάρχουν οδηγοί που θα εξασφαλίζουν της ασφαλή & σωστή τοποθέτηση 

του επί του πλαισίου.  

• Τα καλύμματα θα παραδοθούν με αντιολισθητική εξωτερική επιφάνεια. 

• Tα καλύμματα θα παραδοθούν βαμμένα, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, με ειδική μη τοξική 

βαφή χρώματος μαύρου. 
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5. Σήμανση: 

Κάθε τεμάχιο θα φέρει αναγεγραμμένα επι της εμφανούς και μη εντοιχιζόμενης όψης με ανάγλυφα 

στοιχεία ή έγλυφη σήμανση τα κάτωθι : 

• Την ένδειξη ΕΛΟΤ ΕΝ 124 (ώς ένδειξη συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό πρότυπο) 

• Την ένδειξη της αντίστοιχης κατηγορίας (π.¸.D400) ή τις αντίστοιχες κατηγορίες των πλαισίων που 

χρησιμοποιούνται για πολλές κατηγορίες (π.χ. D400 - Ε600). 

• Το όνομα και / ή το σήμα ταυτότητας του εργοστασίου κατασκευής. 

• Το σήμα ενός Οργανισμού Τυποποίησης. 

• Το λογότυπο (κατά περίπτωση) ΔΕΥΑΘ. 

Η επιφάνεια της περιοχής είς την οποίαν υπάρχει η σήμανση πρέπει να είναι αντιολισθηρή. 

 

6. Διασφάλιση ποιότητας: 

Ο οίκος κατασκευής θα διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  σειράς ISO 9001: 2008  που θα 

αναφέρεται στην ποιότητα και στην παράγωγη καλυμμάτων φρεατίων. 

 

7. Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν στην τεχνική προσφορά: 

Οι διαγωνιζόμενοι  υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλλουν τα ακόλουθα. 

1. Τεχνικά φυλλάδια και τεχνική περιγραφή του κατασκευαστή για το προσφερόμενο τύπο 

καλύματος. 

2. Πιστοποιητικό του ανεξάρτητου φορέα πιστοποίησης – τρίτου μέρους ( third Party) όπως 

προβλέπεται στη σχετική με τον ποιοτικό έλεγχο παράγραφο 10.3 της προδιαγραφής ΕΝ 

124, η έκδοση των οποίων πρέπει να διενεργείται τουλαχιστον 2 φορές το χρόνο. 

3. Ένα δείγμα του προσφερόμενου τύπου καλύμματος φρεατίου. 
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ΑΠΛΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 
 
1. Αντικείμενο: 

Η  παρούσα  τεχνική   προδιαγραφή   αφορά την προμήθεια απλών  χυτοσιδηρών τεμαχίων εκτός 

καλυμμάτων φρεατίων και εσχάρων υδροσυλλογής. 

 
2.  Ποιότητα χυτοσιδηρών: 

Ο χυτοσίδηρος θα είναι άριστης ποιότητας. Η τομή θραύσεως θα είναι φαιά, λεπτόκοκκος,  πυκνή  και 

ομοιόμορφος θα είναι επιμελώς χυτευμένος και δεν θα παρουσιάζει ρωγμές, σπηλαιώσεις φυσαλίδες, 

ψυχρές σταγόνες ή  άλλα ελαττώματα. θα πρέπει να είναι ταυτοχρόνως μαλακός και ανθεκτικός να είναι 

ευχερώς κατεργάσιμος δια της ρίνης ή του  κόπτη  και εύκολης διάτρησης η δε σκληρότητα αυτού  να μην 

υπερβαίνει τις 210 μονάδες BRINEL. 

Το   υλικό   κατά  την  χύτευση πρέπει να γεμίζει πλήρως τα καλούπια ώστε η επιφάνεια του να είναι 

απαλλαγμένη  ελαττωματων. απαγορεύεται η   οποιαδήποτε  εκ  των υστερών πλήρωση κοιλοτήτων που 

τυχόν θα εμφανιστούν με ξένη ύλη. 

Η ποιότητα του χυτοσιδήρου θα διαπιστώνεται από τις επόμενες καθοριζόμενες δοκιμές. 

Εν πάση περίπτωση δε ο χρησιμοποιούμενος χυτοσίδηρος θα πληρεί  όλους  τους  όρους  του  Γερμανικού 

Κανονισμού DIN 1.000 

Σε  αντίθετη περίπτωση όλα τα προϊόντα της αντίστοιχης χύτευσης θα απορρίπτονται  χωρίς  άλλη εξέτασης. 

Οι Χυτοσίδηρε βαθμίδες θα ειναι σύμφωνα με το DIN 1211 και θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του DIN 1264. 

 
3.  Σήμα Εργοστάσιου: 

Κάθε τεμάχιο θα φέρει αναγεγραμμένα επι της εμφανούς και μη εντοιχιζόμενης όψης με στοιχεία εν 

έξαρση και εντός υποδοχής τοιαύτης ώστε η  άνω  επιφάνεια  των στοιχείων να ειναι στο ίδιο επίπεδο  με την 

άνω επιφάνεια του καλύμματος η του πλαισίου τα κάτωθι: 
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• Το σήμα η το Όνομα του Εργοστάσιου κατασκευής, 

• Έτος και μήνα χύτευσης. 

 
4.  Διαστάσεις τεμαχίων: 

Ο Ανάδοχος ειναι  υποχρεωμένος  να υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έγκριση σχέδια (όψεις, τομές) 

κλίμακας τουλάχιστον 1:5 για κάθε είδος χυτοσιδήρου τεμαχίου. 

Οι διαστάσεις των τεμαχίων θα είναι ακριβώς όπως ορίζονται στο σχέδιο. Ως περιθώρια ανοχής ορίζονται: 

• για το βάρος  συν/πλην 8%, 

• για το πάχος  +8% ή -5% με μέγιστων όμως περιθώριο  συν/πλην 1,5 χλστ. 

 
5.  Παραλαβή της προμήθειας: 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα παραλαβής της προμήθειας από επιτροπή με αντιπρόσωπο της, με 

την παρουσία και αντιπροσώπου του αναδόχου ή και  του προμηθευτή. 

Ο  ανάδοχος οφείλει προς τούτο να παράσχει τα απαραίτητα μέσα ως και κάθε πληροφορία και ευκολία 

προς εξέταση  και  έλεγχο της παραδιδόμενης προμήθειας. 

Για τη προσωρινή και τμηματική παραλαβή θα λαμβάνονται υπ'όψη τα αποτελέσματα των  

εργαστηριακών δοκιμών επί των δοκιμίων της αντιστοίχου χυτεύσεως. Τα παραδιδόμενα είδη θα εξετάζονται 

επιφανειακώς. 

Σε περίπτωση  απορρίψεως  ποσότητας των ειδών της προκειμένης προμήθειας,ο ανάδοχος 

υποχρεούται μέσα στον μήνα να την αντικαταστάσει. Παρεχομένης απράκτου της προθεσμίας ο εργοδότης 

προβαίνει στην  αγορά αντίστοιχου αριθμού κατ'είδος τεμαχίων σε  βάρος του εργολάβου. 

 

Οι   δαπάνες  όλων των δοκιμών βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

6. Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν στην τεχνική προσφορά: 
 

Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύονται με τα απαραίτητα 

συνοδευτικά πιστοποιητικά - έγγραφα όπως:  

1. Τεχνικό φυλλάδιο και τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων χυτοσιδηρών τεμαχίων. 

2. Πιστοποιητικό δοκιμών - αντοχής των προσφερόμενων χυτοσιδηρών τεμαχίων. 

3. Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του οίκου κατασκευής των προσφερόμενων χυτοσιδηρών 

τεμαχίων. 

 

 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που κάποιο από τα έγγραφα που περιέχει ο Φάκελος με την ένδειξη 
«Τεχνική Προσφορά» είναι διατυπωμένο σε άλλη γλώσσα εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύεται 
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική 
νομοθεσία.  
 
 
                     Θήβα, Ιούλιος 2020 
              Ο Συντάξας 

Θήβα, Ιούλιος 2020 
Θεωρήθηκε 

Μπότης Δημήτριος 

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 
 

Ράπτης  Σωτήριος 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 

 
Θήβα 09/07/2020 

Εγκρίθηκε με την Αρ. 142/2020  
Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας 

      

      

Ο Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας 
 Κωνσταντίνος Βόλης 
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ΔΕΥΑΘ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   
ΘΗΒΑΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
 
ΚΩΔ. ΠΡΟΥΠ. 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Προμήθεια υλικών ύδρευσης και 
αποχέτευσης - όμβριων 2020 – 2021 
 
 
Ιδία Έσοδα 
 
25.07.00.01, 25.08.00.02 & 54.00.25.24 
 
416.854,70 € πλέον ΦΠΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Άρθρο 1 
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Αντικείμενο της προμήθειας 
Το φυσικό αντικείμενο της μελέτης αφορά : Την προμήθεια υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης και 
υποδιαιρείται στα παρακάτω πέντε (5) τμήματα, διότι από τη φύση του αντικειμένου της ενδείκνυται κάτι 
τέτοιο: 
▪ Τμήμα Ι (ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ): Ο σχετικός κωδικός CPV για την περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης 

προμήθειας των υλικών του τμήματος, βάσει του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (Καν. (ΕΚ) 
αριθ. 213/2008), είναι: 38411000-9 (Υδρόμετρα). 

▪ Τμήμα ΙΙ (ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ): Οι σχετικοί κωδικοί CPV για την περιγραφή του αντικειμένου της 
σύμβασης προμήθειας των υλικών του τμήματος, βάσει του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις 
(Καν. (ΕΚ) αριθ. 213/2008), είναι: 44164200-9 (Σωλήνες) & 44167000-8 (Διάφορα εξαρτήματα 
σωληνώσεων). 

▪ Τμήμα ΙΙΙ (ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ): Ο σχετικός κωδικός CPV για την περιγραφή του αντικειμένου της 
σύμβασης προμήθειας των υλικών του τμήματος, βάσει του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις 
(Καν. (ΕΚ) αριθ. 213/2008), είναι: 44167000-8 (Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων). 

▪ Τμήμα IV (ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ): Οι σχετικοί κωδικοί CPV για την περιγραφή του αντικειμένου της 
σύμβασης προμήθειας των υλικών του τμήματος, βάσει του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις 
(Καν. (ΕΚ) αριθ. 213/2008), είναι: 44164200-9 (Σωλήνες) & 44167000-8 (Διάφορα εξαρτήματα 
σωληνώσεων). 

▪ Τμήμα V (ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ): Ο σχετικός κωδικός CPV για την περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης 
προμήθειας των υλικών του τμήματος, βάσει του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (Καν. (ΕΚ) 
αριθ. 213/2008), είναι: 44470000-5 (Διάφορα προϊόντα από χυτοσίδηρο). 

 
 

Άρθρο 2 
  Ισχύουσες διατάξεις  
Η προμήθεια των υλικών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 
 του ιδρυτικού νόμου 1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 

Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ  Α’ 191/23-8-1980). 
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Tων διατάξεων του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 222 έως 338) του Ν. 
4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147). Επιπλέον των διατάξεων του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» 
(Α’ 147) για ότι δεν προβλέπεται στο Βιβλίο ΙΙ. 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 

νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις. » Άρθρο 324 
Υπαγωγή στον προσυμβατικό έλεγχο 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», (ΦΕΚ Α’ 204/15.09.2011), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, 

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”, (ΦΕΚ Α’ 112/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών  
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των 

άρθρων 7 και 13 έως 15, 
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  
 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 
 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-4700-20_fek_127-29-06-2020_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-4700-20_fek_127-29-06-2020_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-4700-20_fek_127-29-06-2020_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-324-%cf%85%cf%80%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ad%ce%bb%ce%b5-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-324-%cf%85%cf%80%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ad%ce%bb%ce%b5-2/
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 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμο, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιο που διέπει την ανάθεση 
και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. Νόμοι, ΠΔ και 
υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης 
σύμφωνα με το άρθρο 330 του Ν. 4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου 
της. 

 του Β.Δ. 17.5/15-06-1959 «Περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και. Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 
Α’114/15-06-1959). 

 Συμπληρωματικά του Αστικού Κώδικα. 
 της με αριθ. 158/2016 Απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ Β’ 3698) με θέμα «Έγκριση “Τυποποιημένου 

Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες 
σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών. 

 της ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017) του Υπ. Οικονομικών-Δικαιοσύνης (κράτηση ποσοστού 
ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). 

 της διάταξης της παραγρ. 16 του άρθρου 47 του Ν.4472/2017 με βάση την οποία η δημοσίευση της 
προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά την υποχρέωση δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, η οποία παύει να ισχύει λόγω έκδοσης της Υ.Α. 57654/22-
05-2017 (ΦΕΚ Β’ 1781/23-05-2017).  

 των Κατευθυντήριων Οδηγιών της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που 
αφορούν ιδίως στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας κατά την διαδικασία 
σύναψης συμβάσεων. 

 
 

Άρθρο 3 
Οικονομικό αντικείμενο 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης - 
όμβριων 2020-2021» είναι 416.854,70 €, πλέον Φ.Π.Α. 100.045,13 € και η συνολική προϋπολογιζόμενη 
δαπάνη με Φ.Π.Α. είναι 516.899,83 €, αναλύεται δε ανά τμήμα ως εξής: 
1. Προμήθεια τριών χιλιάδων διακοσίων έντεκα (3.211) συνολικά υδρομετρητών. αξίας 96.485,00 € πλέον 

Φ.Π.Α. 24% (Τμήμα Ι). 
2. Προμήθεια τριών χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι τριών (3.923) συνολικά τεμαχίων υλικών ύδρευσης 

(εξαρτήματα ύδρευσης P.E, εξαρτήματα ύδρευσης P.V.C, δίκτυ σήμανσης αγωγών ύδρευσης, 
τσιμεντένια φρεάτια ύδρευσης) συνολικής αξίας 70.580,30 € πλέον Φ.Π.Α. 24% (Τμήμα ΙI). 

3. Προμήθεια δεκαεφτά χιλιάδων τριακοσίων τριάντα (17.330) συνολικά μέτρων σωλήνων ύδρευσης 
(σωλήνες ύδρευσης από P.V.C, σωλήνες ύδρευσης από P.E). συνολικής αξίας 55.020,70 € πλέον 
Φ.Π.Α. 24% (Τμήμα ΙI). 

4. Προμήθεια δεκαοκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα εννέα (18.499) συνολικά τεμαχίων εξαρτημάτων 
ύδρευσης (βάνα σύρτου ελαστικής έμφραξης, πυροσβεστικά-εξαεριστικά, εξαρτήματα ύδρευσης 
ορειχάλκινα, τηλεσκοπικός κρουνός ασφαλείς κ.λπ.). συνολικής αξίας 118.659,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 
(Τμήμα ΙΙI). 

5. Προμήθεια πεντακοσίων σαράντα οκτώ (548) συνολικά τεμαχίων υλικών αποχέτευσης (τσιμεντένια 
φρεάτια αποχέτευσης, εξαρτήματα αποχέτευσης PVC, καπάκια φρεατίων αποχέτευσης κ.λπ.). 
συνολικής αξίας 21.627,70 € πλέον Φ.Π.Α. 24% (Τμήμα ΙV). 

6. Προμήθεια εφτακοσίων πενήντα (750) συνολικά μέτρων σωλήνων αποχέτευσης (σωλήνες αποχέτευσης 
PVC) . συνολικής αξίας 7.108,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% (Τμήμα ΙV). 

7. Προμήθεια πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα έξι (5.596) συνολικά τεμαχίων χυτοσιδηρών 
εξαρτημάτων (εξαρτήματα χυτοσιδηρά ύδρευσης P.V.C-P.E., εξαρτήματα αποχέτευσης χυτοσιδηρά 
εξαρτήματα όμβριων χυτοσιδηρά κ.λπ.). συνολικής αξίας 47.374,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% (Τμήμα V). 
 
 

Άρθρο 4 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η χρηματοδότηση της απαιτούμενης δαπάνης θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ως εξής: 
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1. Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 135.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 32.400,00 € που θα καλυφθεί από τον 
προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 για την υλοποίηση της εν λόγω προμήθειας για το έτος 
2020 και αναλύεται ως εξής: 
1.1. Για την προμήθεια των υλικών ύδρευσης συνολικής αξίας 100.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%. 
1.2. Για την προμήθεια των υλικών αποχέτευσης συνολικής αξίας 35.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%. 

2. Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 281.854,70 € πλέον Φ.Π.Α. 67.645,13 € που θα καλυφθεί από τον 
προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021, για την υλοποίηση της εν λόγω προμήθειας για το έτος 
2021 και αναλύεται ως εξής: 
2.1. Για την προμήθεια των υλικών ύδρευσης συνολικής αξίας 271.909,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%. 
2.2. Για την προμήθεια των υλικών αποχέτευσης συνολικής αξίας 9.945,70 € πλέον Φ.Π.Α. 24%. 

 
 

Άρθρο 5 
Χρόνος, τόπος, διάρκεια και όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Η χρονική διάρκεια της προτεινόμενης σύμβασης προμήθειας θα είναι δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα 
παράτασής της έως και δώδεκα (12) μήνες υπό τον όρο ότι με την παράταση αυτή δεν θα προκύψει 
υπέρβαση του συμβατικού ποσού.  
 
Η προμήθεια θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες και μετά από σχετικές τμηματικές παραγγελίες 
της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υλικά ύδρευσης και αποχέτευσης - όμβριων 
όποτε του ζητηθεί από την Δ.Ε.Υ.Α.Θ  εντός πέντε (5) ημερών και σε οποιαδήποτε ποσότητα στην αποθήκη 
της Δ.Ε.Υ.Α.Θ που βρίσκεται στη Θήβα στην οδό Δημοκρατίας (συνοικία Κοντίτο) και αναλαμβάνει και το 
κόστος μεταφοράς των προϊόντων του.. 

 
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 
προσκομίστηκε. 

Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο 
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να εκτελεστεί η προμήθεια, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται 
σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 
του ως άνω νόμου και το Παράρτημα VI της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής 
των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο 
ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών θα γίνεται σύμφωνα με την Αρ. 59/2020 Μελέτη (Παράρτημα Ι).Η 
επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα σύμφωνα με την παρ.3 
του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό - 
οριστικό - παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις - απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 208 του ν. 4412/16. 
 
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες - δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 
 
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 
ανάδοχο. 
 
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν 
από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ ΄ 
έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την 



 

Σελίδα 131 

γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην 
παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 
Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 
 
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 
 
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα 
στους καθοριζόμενους χρόνους σύμφωνα με την Αρ. 59/2020 Μελέτη (Παράρτημα Ι). 
 
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε 
αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση 
του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει 
τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει 
δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή 
του αναδόχου. 
 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα 
μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. 
Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από 
την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση 
όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
 
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου του Αναθέτοντος Φορέα ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της 
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.  

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του 
άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμής στην παρούσα σύμβαση. Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία 
αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν σταθερές. 

 
Άρθρο 6 

Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου- Κυρώσεις 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτήν, με απόφαση του Αναθέτοντος Φορέα, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν 
φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον 
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 
του ν. 4412/2016 και την Αρ. 59/2020 Μελέτη (Παράρτημα Ι). 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος (Άρθρο 203/ν.4412/2016) όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
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β) Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του 
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 
5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση - παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση 
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος 
δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 
μέλη της ένωσης. 

Άρθρο 7 
Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του Αναθέτοντα Φορέα κατά 
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης του Αναθέτοντα 
Φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε 
περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του Αναθέτοντα Φορέα η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν 
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της 
πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. Η προδικαστική προσφυγή 
κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του 
διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το 
σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται 
παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 
4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α. Το παράβολο  
επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε 
περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, Ο Αναθέτων Φορέας 
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  Η προθεσμία για την άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η 
οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του 
ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά 
και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν 
κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το 
άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Ο Αναθέτων Φορέας μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιεί την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του 
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 
39/2017. 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art74
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• διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 
39/2017. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών του Αναθέτοντα Φορέα και, σε περίπτωση παρέμβασης, 
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης της προσφυγής. 
 
Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει 
παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας. 
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και 
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω 
της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί 
των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας του Αναθέτοντα Φορέα κατατίθενται μέσω της 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των 
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών - Αναθετόντων Φορέων. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και 
την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων 
έχει και ο Αναθέτων Φορέας, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα 
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της 
ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις του Αναθέτοντος Φορέα, 
εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη 
συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της 
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της 
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

 
Άρθρο 8 

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις και κατ’ εφαρμογή των 
συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί 
τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της 
πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις 
επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από 
γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του 
ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως 
σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η 
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. 
Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί. (Άρθρο 205/ν.4412/2016). 

 
 

Άρθρο 9 
Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 337 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412. Ο Αναθέτων 
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Φορέας μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της 
παρ. 4 του άρθρου 337 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, β) ο 
ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2.2.2.1 της διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης, γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης 
των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με 
απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των 
εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης 
σε υπεργολάβους. Στα έγγραφα της σύμβασης ο αναθέτων φορέας ζητά από τον προσφέροντα να αναφέρει 
στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. (Άρθρο 287 Ν. 4412/2016). Στην περίπτωση που, 
κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που 
αναφέρονται στην παρ. 2.2.2.1 της παρούσας, ο Αναθέτων Φορέας δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη 
σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί 
αμφοτεροβαρών συμβάσεων. Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου, ο Αναθέτων Φορέας δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να 
αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  
 

Άρθρο 10 
Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου 

Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, ο Αναθέτων Φορέας δύναται να καταγγείλει 
μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις 
του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  
 
Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, ο 
Αναθέτων Φορέας δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις 
αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  
 
Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, ο Αναθέτων Φορέας δύναται να 
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης 
σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, 
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή 
ρήτρα υποκατάστασης). 

 
 

Άρθρο 11 
Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 337 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης, 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 
Άρθρο 12 

Τρόπος πληρωμής συμβατικής αξίας 
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Η συμβατική αξία της προμήθειας θα πληρώνεται στον ανάδοχο μετά την παραλαβή της τμηματικής 
παραχθείσας ποσότητας των υλικών και σύμφωνα με τους όρους της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της 
Μελέτης (Παράρτημα Ι). 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 
και την πληρωμή. 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από τον 
Αναθέτοντα Φορέα στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου & με κάθε πληρωμή 
θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος (εφόσον 
απαιτείται). 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος.  
Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια θα βαρύνει τους κωδικούς προϋπολογισμού : 

• 25.07.00.01 «Υλικά συντήρησης δικτύου ύδρευσης 2020-2021» 

• 25.08.00.02 «Υλικά συντήρησης δικτύου αποχέτευσης 2020-2021» 

• 54.00.25.24 «Φ.Π.Α. αναλώσιμων υλικών 24%» 
 

Άρθρο 13 
Υποχρεώσεις συμβαλλομένων 

Οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων είναι αυτές που ορίζονται της όρους της με αρ. 59/2020 μελέτης της εν 
λόγω προμήθειας, με σκοπό την διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος.  
 
 
 

Άρθρο 14 
Λύση της σύμβασης 

Η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και αζημίως με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 5 της παρούσας.  
 

Άρθρο 15 
Συμβατικά στοιχεία 

Τα έγγραφα με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης, σε περίπτωση ασυμφωνίας 
των περιεχομένων σε αυτά όρων, έχουν την κάτωθι σειρά ισχύος (Άρθρο281/παρ.2/περ.κα): 

• Η Διακήρυξη της σύμβασης 

• Η Νο 59/2020 θεωρημένη και εγκεκριμένη μελέτη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

• Η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου 

• Το Συμφωνητικό 
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Άρθρο 16 
Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) 
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της  Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-
μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 
εγγύηση οικονομικό φορέα. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον 
εκδότη, γ) τον Αναθέτων Φορέα προς τον οποίο απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που 
καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της 
ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της 
εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 
ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον 
τίτλο της σχετικής σύμβασης.  
Ειδικά το γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αρκεί να φέρει τα παρακάτω στοιχεία: 
α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) τον αναθέτοντα Φορέα προς την οποία απευθύνεται δ) τον 
αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη 
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τα στοιχεία της σχετικής 
διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και η) τον τίτλο της. 
Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών συμμετοχής & καλής εκτέλεσης επισυνάπτονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
της διακήρυξης. 
 
ο Αναθέτων Φορέας επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 

• Για την συγκεκριμένη σύμβαση :  
o Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής : 
▪ Για το Τμήμα Ι (ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ) : εγγυητική ποσού (2%*96.485,00) = 1.929,70 € 
▪ Για το Τμήμα ΙΙ (ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) : εγγυητική ποσού (2%*126.601,00) = 2.512,02 € 
▪ Για το Τμήμα ΙΙΙΙ (ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) : εγγυητική ποσού (2%*118.659,00) = 

2.373,18€ 
▪ Για το Τμήμα ΙV (ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) : εγγυητική ποσού (2%*28.735,70) = 574,71€ 
▪ Για το Τμήμα V (ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ): εγγυητική ποσού (2%*47.374,00) = 947,48€ 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ο Αναθέτων 
Φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η 
εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 302 του ν. 4412/2016 : αα) μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς 
προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ββ) μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων 
μέσων προσωρινής δικαστικής προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις και γγ) μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52), εφόσον απαιτείται. 
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπ΄ όψιν. 
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν 
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προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 
υπογραφή της σύμβασης. 
 
o Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής και συνεπώς δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής 

προκαταβολής.  
 

o Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 302 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της 
αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον 
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον 
τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 302 του ν. 
4412/2016. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του Αναθέτοντος Φορέα έναντι του αναδόχου. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από έναν ή περισσότερους εκδότες 
της παραγράφου 2.1.5. της διακήρυξης, ανεξαρτήτως του ύψους των και ο χρόνος ισχύος των 
εγγυήσεων πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο της προμήθειας πλέον δώδεκα 
(12) μήνες.  
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση 
της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της 
αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της (ή στην περίπτωση που τα υλικά είναι 
διαιρετά και η παράδοση γίνεται τμηματικά : αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί 
στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών  που παραλήφθηκε οριστικά) μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, 
η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 
εκπροθέσμου. 

 
Άρθρο 17 

Επίλυση  διαφορών 
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις.                 

Θήβα, Ιούλιος 2020 
           Οι  Συντάξαντες 

 

Μπότης Δημήτριος 

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

Ίσσαρη  Σωτηρία 
Λογίστρια Τ.Ε. 

 
Ελέχθηκε & Θεωρήθηκε 

                                                                                          Οι  Θεωρήσαντες 

Ο Προϊστάμενος ΤΥ  
 
 

Σωτήριος Ράπτης   
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

Θήβα, 06-07-2020 

Ο Προϊστάμενος Δ&ΟΥ   
 
 

Γεώργιος Κοτσώνας  
Οικονομολόγος Π.Ε.  
Θήβα, 06-07-2020 

Θήβα 09/07/2020 

Εγκρίθηκε με την Αρ. 142 /2020  
Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας 

      

      

Ο Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας 
 Κωνσταντίνος Βόλης 
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ΔΕΥΑΘ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   
ΘΗΒΑΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
 
ΚΩΔ. ΠΡΟΥΠ. 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Προμήθεια υλικών ύδρευσης και 
αποχέτευσης - όμβριων 2020 – 2021 
 
 
Ιδία Έσοδα 
 
25.07.00.01, 25.08.00.02 & 54.00.25.24 
 
416.854,70 € πλέον ΦΠΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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Α/
Α 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

CPV 

ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ
ΦΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑ   
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΤΙΜΗ         
ΜΟΝΑΔΟ

Σ 

ΔΑΠΑΝΗ 

€ 

ΤΜΗΜΑ Ι : ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ 

  Υδρομετρητές 

38411000-9 
(Υδρόμετρα

) 

          

1 

Προμήθεια  Ταχυμετρικών  Υδρομετρητών  
½'' ins, 16atm,  πολλαπλής ριπής, υγρού 
τύπου, τύπου  λαδιού, μετρολογικής 
κλάσης R=160, σε οριζοντια θέση, L= 
190mm, με σετ ενωτικών. 

Τ.Π1&T.Π.2 ΤΕΜ. 200 32.00 6,400.00 € 

2 

Προμήθεια Ογκομετρικων Υδρομετρητών  
½'' ins  από πλαστικό, 16atm, 
μετρολογικής κλάσης R=315, σε οριζοντια 
θέση,  L= 110mm, με σετ ενωτικών. 

Τ.Π1&T.Π.3 

ΤΕΜ. 200 35.00 7,000.00 € 

3 

Προμήθεια Ογκομετρικών Υδρομετρητών  
½'' ins από ορείχαλκο , 16atm, 
μετρολογικής κλάσης R=315, σε οριζόντια 
θέση,  L= 110mm, με σετ ενωτικών. 

ΤΕΜ. 900 37.00 33,300.00 € 

4 

Προμήθεια Υδρομετρητών  1'' ins, 16atm, 
ταχυμετρικοί, πολλαπλής ριπής, υγρού 
τύπου,τύπου  λαδιού, μετρολογικής 
κλάσης R=160, σε οριζόντια θέση, L= 
260mm, με σετ ενωτικών. 

Τ.Π1&T.Π.4 

ΤΕΜ. 30 75.00 2,250.00 € 

5 

Προμήθεια Υδρομετρητών  2'' ins, 16atm, 
ταχυμετρικοί, πολλαπλής ριπής, υγρού 
τύπου,τύπου  λαδιού, μετρολογικής 
κλάσης R=160, σε οριζόντια θέση, 
L=300mm, με σετ ενωτικών. 

ΤΕΜ. 10 185.00 1,850.00 € 

6 
Προμήθεια Υδρομετρητών  τύπου 
WOLTMAN DN 80, 16atm, μετρολογικής 
Κλάσης R100 

Τ.Π1&T.Π.5 

ΤΕΜ. 5 340.00 1,700.00 € 

7 
Προμήθεια Υδρομετρητών τύπου 
WOLTMAN DN 100, 16atm, μετρολογικής 
Κλάσης R100 

ΤΕΜ. 5 350.00 1,750.00 € 

8 
Προμήθεια Υδρομετρητών τύπου  
WOLTMAN DN 125, 16atm, μετρολογικής 
Κλάσης R100 

ΤΕΜ. 5 390.00 1,950.00 € 

9 
Προμήθεια Μεταλλικών  Ασφαλειών  
Υδρομετρητών 1/2''  με ειδικό κλείδωμα 

Τ.Π1&T.Π.6 ΤΕΜ. 800 4.00 3,200.00 € 

10 
Προμήθεια και εγκατάσταση 
υδρομετρητών χωρίς κινούμενα μέρη 
DN15 L110 R800 

Τ.Π1&T.Π.7 ΤΕΜ. 100 140.00 14,000.00 € 

11 
Φορητή διάταξη ανάγνωσης ενδείξεων 
υδρομετρητών 

Τ.Π1&T.Π.8 ΤΕΜ. 1 4,000.00 4,000.00 € 

12 
Λογισμικό λήψης και επεξεργασίας 
δεδομένων υδρομετρητών 

Τ.Π1&T.Π.9 ΤΕΜ. 1 6,000.00 6,000.00 € 

13 

ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ ΟΡΕΙΧ.ΜΕ 
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ  & ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ, ΟΛΙΚΗΣ 
ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ. Τ.Π1&T.Π.10 

ΤΕΜ. 950 13.50 12,825.00 € 

14 
ΕΙΔΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΡΟΥΝΟ 

ΤΕΜ. 4 65.00 260.00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ι   
 

TEM. 3,211   96,485.00 € 

TMHMA II : ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
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  Δίκτυ σήμανσης αγωγών ύδρευσης 

44167000-8 
(Διάφορα 

εξαρτήματα 
σωληνώσε

ων) 

Τ.Π1&T.Π.11 

        

1 
Δίκτυ σήμανσης αγωγών ύδρευσης μπλε  
πλάτους 40cm (1 Μέτρο=1 Τεμάχιο) 

TEM. 2000 0.70 1,400.00 € 

2 
Ταινία σήμανσης άσπρη - κόκκινη 5cm (1 
Μέτρο=1 Τεμάχιο) 

TEM. 5000 0.10 500.00 € 

  ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΌ P. V. C. 

44164200-9 
(Σωλήνες)  

Τ.Π1&T.Π.12 

        

1 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ.  τύπου DURALIFE   16 ATM    
DIN  63 MM 

MET. 90 3.00 270.00 € 

2 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ.  τύπου DURALIFE   16 ATM    
DIN  75 MM 

MET. 24 4.50 108.00 € 

3 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. τύπου DURALIFE   16 ATM    
DIN  90 MM 

MET. 90 6.00 540.00 € 

4 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ.  τύπου DURALIFE   16 ATM    
DIN  110 MM 

MET. 12 8.00 96.00 € 

5 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ.  τύπου DURALIFE   16 ATM    
DIN  125 MM 

MET. 12 12.00 144.00 € 

6 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ.  τύπου DURALIFE   16 ATM    
DIN  140 MM 

MET. 12 15.00 180.00 € 

7 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ.  τύπου DURALIFE   16 ATM    
DIN  160 MM 

MET. 60 18.00 1,080.00 € 

8 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ.  τύπου DURALIFE   16 ATM    
DIN  200 MM 

MET. 12 28.00 336.00 € 

9 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ.  τύπου DURALIFE   16 ATM    
DIN  400 MM 

MET. 12 94.00 1,128.00 € 

  
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ P. V. C. - 

ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ 

44167000-8 
(Διάφορα 

εξαρτήματα 
σωληνώσε

ων) 

Τ.Π1&T.Π.13 

        

1 
ΜΑΝΣΟΝ   τύπου DURALIFE   400mm   
16ATM 

ΤΕΜ. 5 380.00 1,900.00 € 

2 
ΜΑΝΣΟΝ  τύπου DURALIFE   355mm   
16ATM 

ΤΕΜ. 4 330.00 1,320.00 € 

3 
ΜΑΝΣΟΝ  τύπου DURALIFE   315mm   
16ATM 

ΤΕΜ. 4 265.00 1,060.00 € 

4 
ΜΑΝΣΟΝ  τύπου DURALIFE   200mm   
16ATM 

ΤΕΜ. 10 76.00 760.00 € 

5 
ΜΑΝΣΟΝ  τύπου DURALIFE   160mm   
16ATM 

ΤΕΜ. 10 30.00 300.00 € 

6 
ΜΑΝΣΟΝ   τύπου DURALIFE   140mm   
16ATM 

ΤΕΜ. 30 26.00 780.00 € 

7 
ΜΑΝΣΟΝ  τύπου DURALIFE   125mm   
16ATM 

ΤΕΜ. 30 24.00 720.00 € 

8 
ΜΑΝΣΟΝ   τύπου DURALIFE   110mm   
16ATM 

ΤΕΜ. 60 16.00 960.00 € 

9 
ΜΑΝΣΟΝ  τύπου DURALIFE   90mm   
16ATM 

ΤΕΜ. 100 10.00 1,000.00 € 

10 
ΜΑΝΣΟΝ  τύπου DURALIFE   75mm   
16ATM 

ΤΕΜ. 50 9.00 450.00 € 
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11 
ΜΑΝΣΟΝ   τύπου DURALIFE   63mm   
16ATM 

ΤΕΜ. 100 8.00 800.00 € 

12 
ΜΑΝΣΟΝ  τύπου DURALIFE   50mm   
16ATM 

ΤΕΜ. 20 9.50 190.00 € 

13 
ΓΩΝΙΑ τύπου  DURALIFE   160mm   
16ATM  11° 

ΤΕΜ. 4 45.30 181.20 € 

14 
ΓΩΝΙΑ τύπου  DURALIFE   140mm   
16ATM  45° 

ΤΕΜ. 4 40.00 160.00 € 

15 
ΓΩΝΙΑ  τύπου DURALIFE   140mm   
16ATM  11° 

ΤΕΜ. 4 38.00 152.00 € 

16 
ΓΩΝΙΑ τύπου  DURALIFE   90mm   
16ATM  22° 

ΤΕΜ. 4 14.00 56.00 € 

17 
ΓΩΝΙΑ τύπου  DURALIFE   90mm   
16ATM  11° 

ΤΕΜ. 4 13.00 52.00 € 

18 
ΣΥΣΤΟΛΗ τύπου DURALIFE 200/160mm 
16ATM 

ΤΕΜ. 4 45.00 180.00 € 

19 
ΣΥΣΤΟΛΗ τύπου DURALIFE 160/140mm 
16ATM 

ΤΕΜ. 4 34.00 136.00 € 

20 
ΣΥΣΤΟΛΗ τύπου DURALIFE 140/125mm 
16ATM 

ΤΕΜ. 4 25.00 100.00 € 

21 
ΣΥΣΤΟΛΗ τύπου DURALIFE 125/110mm 
16ATM 

ΤΕΜ. 4 22.00 88.00 € 

22 
ΣΥΣΤΟΛΗ τύπου DURALIFE 110/90mm 
16ATM 

ΤΕΜ. 10 16.00 160.00 € 

23 ΤΑΠΑ τύπου DURALIFE   63mm   16ATM ΤΕΜ. 20 4.00 80.00 € 

24 ΤΑΠΑ τύπου DURALIFE   75mm   16ATM ΤΕΜ. 10 4.50 45.00 € 

25 ΤΑΠΑ τύπου DURALIFE   90mm   16ATM ΤΕΜ. 20 5.00 100.00 € 

26 
ΤΑΠΑ τύπου DURALIFE   110mm   
16ATM 

ΤΕΜ. 4 6.00 24.00 € 

  Φρεάτιο βανών Πολυπροπυλενίου 

Τ.Π1&T.Π.14 

        

1 Φρεάτιο βανών  /150 ΤΕΜ. 20 40.00 800.00 € 

  Ελαστικά παρεμβύσματα         

1 ονομαστικής διαμέτρου DN 50 ΤΕΜ. 100 1.20 120.00 € 

2 ονομαστικής διαμέτρου DN 63 ΤΕΜ. 100 1.40 140.00 € 

3 ονομαστικής διαμέτρου DN 80 ΤΕΜ. 100 1.50 150.00 € 

4 ονομαστικής διαμέτρου DN 110 ΤΕΜ. 50 1.80 90.00 € 

5 ονομαστικής διαμέτρου DN 125 ΤΕΜ. 20 2.00 40.00 € 

6 ονομαστικής διαμέτρου DN 150 ΤΕΜ. 20 2.40 48.00 € 

7 ονομαστικής διαμέτρου DN 200 ΤΕΜ. 20 3.00 60.00 € 

8 ονομαστικής διαμέτρου DN 225 ΤΕΜ. 10 3.50 35.00 € 
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ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ P.E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44164200-9 
(Σωλήνες) 

Τ.Π1&T.Π.15 

        

1 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ.  τύπου HYDROLIFE  16 ATM   
P.E. 100  20 MM  ΜΠΛΕ  ΚΟΥΛΟΥΡΑ 

MET. 1000 0.60 600.00 € 

2 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. τύπου HYDROLIFE  16 ATM   
P.E. 100  25 MM  ΜΠΛΕ  ΚΟΥΛΟΥΡΑ 

MET. 500 0.80 400.00 € 

3 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. τύπου HYDROLIFE  16 ATM   
P.E. 100  32 MM  ΜΠΛΕ  ΚΟΥΛΟΥΡΑ 

MET. 2000 1.00 2,000.00 € 

4 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. τύπου HYDROLIFE  16 ATM   
P.E. 100  63 MM  ΜΠΛΕ  ΚΟΥΛΟΥΡΑ 

MET. 1000 3.20 3,200.00 € 

5 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. τύπου HYDROLIFE  16 ATM   
P.E. 100  90 MM  ΜΠΛΕ  ΚΟΥΛΟΥΡΑ 

MET. 1000 6.50 6,500.00 € 

6 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. τύπου HYDROLIFE  16 ATM   
P.E. 100  110 MM  ΜΠΛΕ  ΚΟΥΛΟΥΡΑ 

MET. 200 9.70 1,940.00 € 

7 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. τύπου HYDROLIFE  16 ATM   
P.E. 100  63 MM  ΜΠΛΕ  ΕΥΘ. ΤΜΗΜΑ 

MET. 130 3.20 416.00 € 

8 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. τύπου HYDROLIFE  16 ATM   
P.E. 100  75 MM  ΜΠΛΕ  ΕΥΘ. ΤΜΗΜΑ 

MET. 130 5.10 663.00 € 

9 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. τύπου HYDROLIFE  16 ATM   
P.E. 100  90 MM  ΜΠΛΕ  ΕΥΘ. ΤΜΗΜΑ 

MET. 260 6.50 1,690.00 € 

10 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. τύπου HYDROLIFE  16 ATM   
P.E. 100  110 MM  ΜΠΛΕ  ΕΥΘ. ΤΜΗΜΑ 

MET. 130 13.60 1,768.00 € 

11 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ.  τύπου HYDROLIFE  16 ATM   
P.E. 100  140 MM  ΜΠΛΕ  ΕΥΘ. ΤΜΗΜΑ 

MET. 260 15.00 3,900.00 € 

12 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. τύπου HYDROLIFE  20 ATM   
P.E. 100  140 MM  ΜΠΛΕ  ΕΥΘ. ΤΜΗΜΑ 

MET. 260 16.50 4,290.00 € 

13 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ.  τύπου HYDROLIFE  16 ATM   
P.E. 100  160 MM  ΜΠΛΕ  ΕΥΘ. ΤΜΗΜΑ 

MET. 208 18.60 3,868.80 € 

14 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ.  τύπου HYDROLIFE  20 ATM   
P.E. 100  160 MM  ΜΠΛΕ  ΕΥΘ. ΤΜΗΜΑ 

MET. 208 23.80 4,950.40 € 

15 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ.  τύπου HYDROLIFE  32 ATM   
P.E. 100  400 MM  ΜΠΛΕ  ΕΥΘ. ΤΜΗΜΑ 

MET. 12 100.00 1,200.00 € 

16 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ.  τύπου HYDROLIFE  16 ATM   
P.E. 100  200 MM  ΜΠΛΕ  ΕΥΘ. ΤΜΗΜΑ 

MET. 208 29.50 6,136.00 € 

17 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ.  τύπου HYDROLIFE  S.D.  
18*2,55   MM  ΜΠΛΕ   ΚΟΥΛΟΥΡΑ 

MET. 1,000 0.50 500.00 € 

18 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ.  τύπου HYDROLIFE  S.D.  
22*3,00   MM  ΜΠΛΕ   ΚΟΥΛΟΥΡΑ 

MET. 2,000 0.65 1,300.00 € 

19 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. τύπου HYDROLIFE  S.D.  
28*3,00   MM  ΜΠΛΕ   ΚΟΥΛΟΥΡΑ 

MET. 1,000 0.90 900.00 € 

20 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. τύπου HYDROLIFE  S.D.  
32*3,00   MM  ΜΠΛΕ   ΚΟΥΛΟΥΡΑ 

MET. 2,000 1.10 2,200.00 € 

21 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. τύπου AQUALIFE HDPE 10 
ATM  20*1,90  MM  ΜΑΥΡΟ   ΚΟΥΛΟΥΡΑ 

MET. 50 0.48 24.00 € 

22 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. τύπου AQUALIFE HDPE 10 
ATM  25*1,80  MM  ΜΑΥΡΟ   ΚΟΥΛΟΥΡΑ 

MET. 50 0.55 27.50 € 



 

Σελίδα 143 

23 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. τύπου AQUALIFE HDPE 10 
ATM  32*1,90  MM  ΜΑΥΡΟ   ΚΟΥΛΟΥΡΑ 

MET. 50 0.80 40.00 € 

24 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. τύπου AQUALIFE HDPE 10 
ATM  40*2,30 MM  ΜΑΥΡΟ   ΚΟΥΛΟΥΡΑ 

MET. 50 1.00 50.00 € 

25 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. ΣΠΙΡΑΛ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ   
1,1/4'' 

MET. 150 2.00 300.00 € 

26 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. ΣΠΙΡΑΛ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ   
1,1/2'' 

MET. 150 2.50 375.00 € 

  ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ P.E 

44167000-8 
(Διάφορα 

εξαρτήματα 
σωληνώσε

ων) 

Τ.Π1&T.Π.16 

        

  
Ηλεκτρομούφες πολυαιθυλενίου από 
ΡΕ 100 ΡΝ 16 at 

        

1 ονομαστικής διαμέτρου Φ 20 ΤΕΜ. 100 1.70 170.00 € 

2 ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 ΤΕΜ. 50 1.90 95.00 € 

3 ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 ΤΕΜ. 200 2.50 500.00 € 

4 ονομαστικής διαμέτρου Φ 50 ΤΕΜ. 20 2.30 46.00 € 

5 ονομαστικής διαμέτρου Φ 63 ΤΕΜ. 100 3.75 375.00 € 

6 ονομαστικής διαμέτρου Φ 75 ΤΕΜ. 10 6.00 60.00 € 

7 ονομαστικής διαμέτρου Φ 90 ΤΕΜ. 150 6.90 1,035.00 € 

8 ονομαστικής διαμέτρου Φ 110 ΤΕΜ. 50 7.40 370.00 € 

9 ονομαστικής διαμέτρου Φ 125 ΤΕΜ. 20 11.00 220.00 € 

10 ονομαστικής διαμέτρου Φ 140 ΤΕΜ. 50 13.50 675.00 € 

11 ονομαστικής διαμέτρου Φ 160 ΤΕΜ. 50 16.00 800.00 € 

12 ονομαστικής διαμέτρου Φ 200 ΤΕΜ. 30 26.00 780.00 € 

13 ονομαστικής διαμέτρου Φ 225 ΤΕΜ. 10 38.90 389.00 € 

14 ονομαστικής διαμέτρου Φ 355 ΤΕΜ. 10 152.00 1,520.00 € 

  

Ηλεκτρομούφες πολυαιθυλενίου από 
ΡΕ 100 ΡΝ 25 at         

1 ονομαστικής διαμέτρου Φ 110 ΤΕΜ. 50 30.00 1,500.00 € 

2 ονομαστικής διαμέτρου Φ 140 ΤΕΜ. 20 38.00 760.00 € 

3 ονομαστικής διαμέτρου Φ 160 ΤΕΜ. 40 50.00 2,000.00 € 

  
Ηλεκτροσέλλες πολυαιθυλενίου από ΡΕ 
100 ΡΝ 16 at 

Τ.Π1&T.Π.17 

        

1 ονομαστικής διαμέτρου Φ 225Χ63 ΤΕΜ. 10 38.00 380.00 € 

2 ονομαστικής διαμέτρου Φ 200Χ63 ΤΕΜ. 10 35.00 350.00 € 

3 ονομαστικής διαμέτρου Φ 160Χ63 ΤΕΜ. 20 30.00 600.00 € 

4 ονομαστικής διαμέτρου Φ 140Χ63 ΤΕΜ. 20 28.00 560.00 € 

5 ονομαστικής διαμέτρου Φ 125Χ63 ΤΕΜ. 20 19.80 396.00 € 
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6 ονομαστικής διαμέτρου Φ 110Χ63 ΤΕΜ. 50 26.00 1,300.00 € 

7 ονομαστικής διαμέτρου Φ   90Χ63 ΤΕΜ. 100 25.00 2,500.00 € 

8 ονομαστικής διαμέτρου Φ   75Χ63 ΤΕΜ. 20 17.80 356.00 € 

9 ονομαστικής διαμέτρου Φ   63Χ63 ΤΕΜ. 20 20.00 400.00 € 

  
Ηλεκτροκοπτικό πολυαιθυλενίου από 
ΡΕ 100 ΡΝ 16 at 

Τ.Π1&T.Π.18 

        

1 ονομαστικής διαμέτρου Φ 63Χ63 ΤΕΜ. 50 38.90 1,945.00 € 

2 ονομαστικής διαμέτρου Φ 63Χ32 ΤΕΜ. 200 19.00 3,800.00 € 

  
Ηλεκτροσυστολή πολυαιθυλενίου από 
ΡΕ 100 ΡΝ 16 at 

        

1 ονομαστικής διαμέτρου Φ 225Χ160 ΤΕΜ. 5 150.00 750.00 € 

2 ονομαστικής διαμέτρου Φ 200Χ160 ΤΕΜ. 10 145.00 1,450.00 € 

3 ονομαστικής διαμέτρου Φ 160Χ140 ΤΕΜ. 10 80.00 800.00 € 

4 ονομαστικής διαμέτρου Φ 160Χ110 ΤΕΜ. 2 49.00 98.00 € 

5 ονομαστικής διαμέτρου Φ 160Χ90 ΤΕΜ. 10 50.00 500.00 € 

6 ονομαστικής διαμέτρου Φ 140Χ110 ΤΕΜ. 5 44.00 220.00 € 

7 ονομαστικής διαμέτρου Φ 140Χ90 ΤΕΜ. 10 50.00 500.00 € 

8 ονομαστικής διαμέτρου Φ 110Χ90 ΤΕΜ. 10 25.00 250.00 € 

9 ονομαστικής διαμέτρου Φ 90Χ75 ΤΕΜ. 5 17.00 85.00 € 

10 ονομαστικής διαμέτρου Φ 90Χ63 ΤΕΜ. 20 15.00 300.00 € 

11 ονομαστικής διαμέτρου Φ 63Χ32 ΤΕΜ. 30 10.00 300.00 € 

12 ονομαστικής διαμέτρου Φ 32Χ25 ΤΕΜ. 10 5.00 50.00 € 

13 ονομαστικής διαμέτρου Φ 25Χ20 ΤΕΜ. 20 5.00 100.00 € 

  
Ηλεκτρογωνία πολυαιθυλενίου από ΡΕ 
100 ΡΝ 16 at  / 90° ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΕΩΝ 
ΑΚΡΩΝ 

        

1 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 225 (90ο) 
ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ 

ΤΕΜ. 4 48.00 192.00 € 

2 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 200 (90ο) 
ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ 

ΤΕΜ. 10 40.00 400.00 € 

3 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 160 (90ο) 
ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ 

ΤΕΜ. 10 80.00 800.00 € 

  
Ηλεκτρογωνία πολυαιθυλενίου από ΡΕ 
100 ΡΝ 16 at  / 90° 

        

1 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 140 (90ο) 
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 

ΤΕΜ. 10 75.00 750.00 € 

2 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 125 (90ο) 
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 

ΤΕΜ. 10 28.00 280.00 € 

3 ονομαστικής διαμέτρου Φ 110 (90ο) ΤΕΜ. 10 28.00 280.00 € 
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ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 

4 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 90 (90ο) 
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 

ΤΕΜ. 20 25.00 500.00 € 

5 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 75 (90ο) 
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 

ΤΕΜ. 5 14.00 70.00 € 

6 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 63 (90ο) 
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 

ΤΕΜ. 20 15.00 300.00 € 

7 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 (90ο) 
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 

ΤΕΜ. 20 10.00 200.00 € 

  
Ηλεκτρογωνία πολυαιθυλενίου από ΡΕ 
100 ΡΝ 16 at  / 45° ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΕΩΝ 
ΑΚΡΩΝ 

        

1 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 225 (45ο) 
ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ 

ΤΕΜ. 4 58.00 232.00 € 

  
Ηλεκτρογωνία πολυαιθυλενίου από ΡΕ 
100 ΡΝ 16 at  / 45° ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 

        

1 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 200 (45ο) 
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 

ΤΕΜ. 10 120.00 1,200.00 € 

2 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 160 (45ο) 
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 

ΤΕΜ. 10 57.00 570.00 € 

3 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 140 (45ο) 
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 

ΤΕΜ. 10 55.00 550.00 € 

4 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 125 (45ο) 
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 

ΤΕΜ. 6 28.00 168.00 € 

5 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 110 (45ο) 
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 

ΤΕΜ. 10 25.00 250.00 € 

6 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 90 (45ο) 
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 

ΤΕΜ. 10 23.00 230.00 € 

7 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 75 (45ο) 
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 

ΤΕΜ. 4 15.00 60.00 € 

8 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 63 (45ο) 
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 

ΤΕΜ. 10 12.00 120.00 € 

  
Λαιμός φλάντζας ευθέων άκρων 
πολυαιθυλενίου από ΡΕ 100 ΡΝ 16 at 

        

1 ονομαστικής διαμέτρου Φ 200 ΤΕΜ. 10 20.65 206.50 € 

2 ονομαστικής διαμέτρου Φ 160 ΤΕΜ. 10 16.00 160.00 € 

3 ονομαστικής διαμέτρου Φ 140 ΤΕΜ. 10 12.00 120.00 € 

4 ονομαστικής διαμέτρου Φ 125 ΤΕΜ. 4 10.00 40.00 € 

5 ονομαστικής διαμέτρου Φ 110 ΤΕΜ. 30 8.00 240.00 € 

6 ονομαστικής διαμέτρου Φ 90 ΤΕΜ. 40 7.00 280.00 € 

7 ονομαστικής διαμέτρου Φ 75 ΤΕΜ. 5 6.00 30.00 € 

8 ονομαστικής διαμέτρου Φ 63 ΤΕΜ. 50 4.00 200.00 € 

  
Ηλεκτροταυ πολυαιθυλενίου από ΡΕ 
100 ΡΝ 16  at 
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1 ονομαστικής διαμέτρου Φ 140 ΤΕΜ. 4 41.40 165.60 € 

2 ονομαστικής διαμέτρου Φ 125 ΤΕΜ. 4 47.00 188.00 € 

3 ονομαστικής διαμέτρου Φ 110 ΤΕΜ. 5 45.00 225.00 € 

4 ονομαστικής διαμέτρου Φ 90 ΤΕΜ. 10 28.00 280.00 € 

5 ονομαστικής διαμέτρου Φ 75 ΤΕΜ. 10 17.00 170.00 € 

6 ονομαστικής διαμέτρου Φ 63 ΤΕΜ. 10 18.00 180.00 € 

7 ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 ΤΕΜ. 50 12.00 600.00 € 

  
Ταυ Ευθεων ακρων πολυαιθυλενίου ΡΕ 
100 ΡΝ 16  at 

        

1 ονομαστικής διαμέτρου Φ 225 ΤΕΜ. 4 60.00 240.00 € 

2 ονομαστικής διαμέτρου Φ 200 ΤΕΜ. 4 52.00 208.00 € 

3 ονομαστικής διαμέτρου Φ 160 ΤΕΜ. 6 28.00 168.00 € 

4 ονομαστικής διαμέτρου Φ 125 ΤΕΜ. 4 25.00 100.00 € 

5 ονομαστικής διαμέτρου Φ 110 ΤΕΜ. 10 20.00 200.00 € 

6 ονομαστικής διαμέτρου Φ 90 ΤΕΜ. 10 17.00 170.00 € 

  
ΤΑΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΥΣΤΟΛΛΙΚΑ Ρ.Ε 

        

1 
ΤΑΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Ρ.Ε. Φ90Χ63Χ90 

ΤΕΜ. 5 20.00 100.00 € 

2 
ΤΑΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Ρ.Ε. Φ110Χ63Χ110 

ΤΕΜ. 2 23.00 46.00 € 

3 
ΤΑΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Ρ.Ε. Φ140Χ63Χ140 

ΤΕΜ. 2 125.00 250.00 € 

4 
ΤΑΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Ρ.Ε. Φ140Χ90Χ140 

ΤΕΜ. 2 118.00 236.00 € 

5 
ΤΑΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Ρ.Ε. Φ160Χ90Χ160 

ΤΕΜ. 2 52.00 104.00 € 

6 
ΤΑΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Ρ.Ε. Φ200Χ90Χ200 

ΤΕΜ. 2 98.00 196.00 € 

  

Εξάρτημα μετάβασης αρσενικό 
σπείρωμα ευθέων 
άκρωνπολυαιθυλενίου από 
ΡΕ100ΡΝ16at 

Τ.Π1&T.Π.19 

        

1 ονομαστικής διαμέτρου Φ 20χ1/2'' ΤΕΜ. 10 12.00 120.00 € 

2 ονομαστικής διαμέτρου Φ 25χ3/4'' ΤΕΜ. 10 14.00 140.00 € 

3 ονομαστικής διαμέτρου Φ 32χ1'' ΤΕΜ. 200 16.00 3,200.00 € 

4 ονομαστικής διαμέτρου Φ 63χ2'' ΤΕΜ. 30 26.70 801.00 € 

  
Εξάρτημα μετάβασης θηλυκό σπείρωμα  
ευθέων άκρων πολυαιθυλενίου από 
ΡΕ100ΡΝ16at 
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1 ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 Χ 1'' ΤΕΜ. 10 18.00 180.00 € 

2 ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 Χ 3/4'' ΤΕΜ. 50 24.00 1,200.00 € 

 Ηλεκτροπώμα  πολυαιθυλενίου από ΡΕ 
100 ΡΝ 16 at  ονομαστικής διαμέτρου Φ 
32 

    

1 
Ηλεκτροπώμα πολυαιθυλενίου από 
ΡΕ100ΡΝ16at  

ΤΕΜ. 10 10.00 100.00 € 

 Ηλεκτροπώμα πολυαιθυλενίου από 
ΡΕ100ΡΝ16at ονομαστικής διαμέτρου Φ 
63 αποτελούμενο από: 

    

1 
Πώμα  ευθέων άκρων πολυαιθυλενίου 
από ΡΕ 100 ΡΝ 16 ονομαστικής διαμέτρου 
Φ 63 

ΤΕΜ. 22 5.00 110.00 € 

2 
Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου από ΡΕ 
100 ΡΝ 16 ονομαστικής διαμέτρου Φ 63 

ΤΕΜ. 7 4.00 28.00 € 

  
Ηλεκτροπώμα  πολυαιθυλενίου από ΡΕ 
100 ΡΝ 16 at ονομαστικής διαμέτρου  Φ 
75 αποτελούμενο από: 

        

1 
Πώμα  ευθέων άκρων πολυαιθυλενίου 
από ΡΕ 100 ΡΝ 16 ονομαστικής διαμέτρου 
Φ 75 

ΤΕΜ. 5 8.50 42.50 € 

2 
Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου από ΡΕ 
100 ΡΝ 16 ονομαστικής διαμέτρου Φ 75 

ΤΕΜ. 10 8.00 80.00 € 

  
Ηλεκτροπώμα  πολυαιθυλενίου από ΡΕ 
100 ΡΝ 16 at ονομαστικής διαμέτρου Φ 
90 αποτελούμενο από: 

        

1 
Πώμα  ευθέων άκρων πολυαιθυλενίου 
από ΡΕ 100 ΡΝ 16 ονομαστικής διαμέτρου 
Φ 90 

ΤΕΜ. 2 9.00 18.00 € 

2 
Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου από ΡΕ 
100 ΡΝ 16 ονομαστικής διαμέτρου Φ 90 

ΤΕΜ. 2 7.00 14.00 € 

  
Ηλεκτροπώμα  πολυαιθυλενίου από ΡΕ 
100 ΡΝ 16 at ονομαστικής διαμέτρου Φ 
110 αποτελούμενο από: 

        

1 
Πώμα  ευθέων άκρων πολυαιθυλενίου 
από ΡΕ 100 ΡΝ 16 ονομαστικής διαμέτρου 
Φ 110 

ΤΕΜ. 2 17.00 34.00 € 

2 
Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου από ΡΕ 
100 ΡΝ 16 ονομαστικής διαμέτρου Φ 110 

ΤΕΜ. 2 9.00 18.00 € 

  
Ηλεκτροπώμα  πολυαιθυλενίου από ΡΕ 
100 ΡΝ 16 at ονομαστικής διαμέτρου Φ 
125 αποτελούμενο από: 

        

1 
Πώμα  ευθέων άκρων πολυαιθυλενίου 
από ΡΕ 100 ΡΝ 16 ονομαστικής διαμέτρου 
Φ 125 

ΤΕΜ. 2 13.00 26.00 € 

2 
Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου από ΡΕ 
100 ΡΝ 16 ονομαστικής διαμέτρου Φ 125 

ΤΕΜ. 2 11.00 22.00 € 

  
Ηλεκτροπώμα  πολυαιθυλενίου από ΡΕ 
100 ΡΝ 16 at ονομαστικής διαμέτρου Φ 
140 αποτελούμενο από: 
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1 
Πώμα  ευθέων άκρων πολυαιθυλενίου 
από ΡΕ 100 ΡΝ 16 ονομαστικής διαμέτρου 
Φ 140 

ΤΕΜ. 5 15.00 75.00 € 

2 
Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου από ΡΕ 
100 ΡΝ 16 ονομαστικής διαμέτρου Φ 140 

ΤΕΜ. 5 13.50 67.50 € 

  
Ηλεκτροπώμα  πολυαιθυλενίου από ΡΕ 
100 ΡΝ 16 at ονομαστικής διαμέτρου Φ 
160 αποτελούμενο από: 

        

1 
Πώμα  ευθέων άκρων πολυαιθυλενίου 
από ΡΕ 100 ΡΝ 16 ονομαστικής διαμέτρου 
Φ 160 

ΤΕΜ. 5 18.00 90.00 € 

2 
Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου από ΡΕ 
100 ΡΝ 16 ονομαστικής διαμέτρου Φ 160 

ΤΕΜ. 5 15.00 75.00 € 

  
Ηλεκτροπώμα  πολυαιθυλενίου από ΡΕ 
100 ΡΝ 16 at ονομαστικής διαμέτρου Φ 
200 αποτελούμενο από: 

        

1 
Πώμα  ευθέων άκρων πολυαιθυλενίου 
από ΡΕ 100 ΡΝ 16 ονομαστικής διαμέτρου 
Φ 200 

ΤΕΜ. 2 30.00 60.00 € 

2 
Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου από ΡΕ 
100 ΡΝ 16 ονομαστικής διαμέτρου Φ 200 

ΤΕΜ. 2 26.00 52.00 € 

  Ενωτικα Πολυαιθυλαινιου αρδευσης         

1 Ενωτικα Πολυαιθυλαινιου αρδευσης  Φ 20 ΤΕΜ. 50 0.80 40.00 € 

2 Ενωτικα Πολυαιθυλαινιου αρδευσης  Φ 25 ΤΕΜ. 50 1.00 50.00 € 

3 Ενωτικα Πολυαιθυλαινιου αρδευσης  Φ 32 ΤΕΜ. 100 1.00 100.00 € 

4 Ενωτικα Πολυαιθυλαινιου αρδευσης  Φ 50 ΤΕΜ. 50 1.20 60.00 € 

  ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Τ.Π1&T.Π.20 

        

1 
ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟ  ΦΡΕΑΤΙΟ 
ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ  ΤΥΠΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑ 
ΕΥΔΑΠ  (35*35) 

ΤΕΜ. 200 45.00 9,000.00 € 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΓΙΑ ΤΑ 
ΤΕΜΑΧΙΑ (ΤΕΜ.) 

  
 

ΤΕΜ. 10,938   72,480.30 € 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ 
(ΜΕΤ.) 

  
 

ΜΕΤ. 14,330   53,120.70 € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΙ   
 

      125,601.00 € 

TMHMA III : ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

  Βάνα σύρτου Ελαστικής Εμφραξης 

44167000-8 
(Διάφορα 

εξαρτήματα 
σωληνώσε

ων) 

Τ.Π1& T.Π.21 

        

  

Βάνα σύρτου Ελαστικής Εμφραξης       
PN 16    Με ελαστική έμφραξη σύμφωνα 
ΕΝ 1171, face to face  σειρά 14, ΕΝ 558-1  
, με φλάντζες σύμφωνα με  ΕΝ  1092-2 .  
Σώμα, κάλυμμα  και σύρτης  σύμφωνα με  
EN 1563 (ελατός χυτοσίδηρος EN-GJS 
500) .  Πλήρης    επικάλυψη σύρτου με 
ελαστομερές  EPDM (CE marking) για 
νερό σύμφωναμε  EN 681-1, Δακτύλιος 
στεγανότητας καλύμματος  από EPDM  για 
νερό σύμφωναμε  EN 681-1,  Ελαστικοί 
δακτύλιοι στεγανότητας από EPDM  για 
νερό σύμφωναμε  EN 681-1,  Aξονας από 
ανοξείδωτο χάλυβα AISI 420 (X20 Cr13) 
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σύμφωναμε  EN 10 088-1   με περικόχλιο 
άξονα από ορείχαλκο.  Αντιδιαβρωτική 
εποξειδική εσωτερική και εξωτερική 
προστασία RESICOAT 9000 R4 BLUE 
πάχους >    250μm σύμφωνα με DIN 
30677 

1 ονομαστικής διαμέτρου DN 50 ΤΕΜ. 20 90.00 1,800.00 € 

2 ονομαστικής διαμέτρου DN 80 ΤΕΜ. 20 120.00 2,400.00 € 

3 ονομαστικής διαμέτρου DN 100 ΤΕΜ. 20 140.00 2,800.00 € 

4 ονομαστικής διαμέτρου DN 125 ΤΕΜ. 10 190.00 1,900.00 € 

5 ονομαστικής διαμέτρου DN 150 ΤΕΜ. 15 275.00 4,125.00 € 

6 ονομαστικής διαμέτρου DN 200 ΤΕΜ. 10 360.00 3,600.00 € 

7 ονομαστικής διαμέτρου DN 80 / PN 25 ΤΕΜ. 4 280.00 1,120.00 € 

  
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ -  ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ - 
ΒΑΛΒΙΔΕΣ 

Τ.Π1&T.Π.22 

        

1 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ   Φ 90  /10 
at 

ΤΕΜ. 15 340.00 5,100.00 € 

2 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ   Φ 90  /16 
at 

ΤΕΜ. 4 360.00 1,440.00 € 

3 
ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΧΥΤΟΣ   ΦΛΑΝΤΖ. Φ63 / 16 at 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τ.Π1& T.Π.23 

ΤΕΜ. 6 210.00 1,260.00 € 

4 
ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΧΥΤΟΣ   ΦΛΑΝΤΖ. Φ90 / 16 at 

ΤΕΜ. 6 260.00 1,560.00 € 

5 
ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΧΥΤΟΣ   ΦΛΑΝΤΖ. Φ110 / 16 at 

ΤΕΜ. 2 430.00 860.00 € 

6 
ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΧΥΤΟΣ   ΦΛΑΝΤΖ. Φ63 /  25 at 

ΤΕΜ. 4 200.00 800.00 € 

7 
ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΧΥΤΟΣ ΜΕ   ΒΟΛΤΑ 2'' / 16 at 

ΤΕΜ. 10 175.00 1,750.00 € 

8 
ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΧΥΤΟΣ ΜΕ   ΒΟΛΤΑ 2'' / 25 at 

ΤΕΜ. 5 250.00 1,250.00 € 

9 
ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ PVC  
Φ 3/4'' / 16 at 

ΤΕΜ. 5 100.00 500.00 € 

10 
ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ PVC  
Φ 1'' / 16 at 

ΤΕΜ. 5 100.00 500.00 € 

11 
ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ PVC  
Φ 2'' / 16 at 

ΤΕΜ. 5 190.00 950.00 € 

12 
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΙΠΛΙΓΜΑΤΙΚΗ  1,1/2'' ΜΕ  
ΡΥΘΜΙΣΗ 

ΤΕΜ. 2 300.00 600.00 € 

13 
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΙΚΗ 
ΒΑΛΒΙΔΔΑ)  0 - 6 Bar 

Τ.Π1&T.Π.24 

ΤΕΜ. 4 80.00 320.00 € 

14 
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΙΚΗ 
ΒΑΛΒΙΔΔΑ)  0 - 10 Bar 

ΤΕΜ. 4 90.00 360.00 € 

15 
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ  (ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΙΚΗ 
ΒΑΛΒΙΔΔΑ)  2 - 14 Bar (0,7 - 4)Bar 

ΤΕΜ. 4 100.00 400.00 € 

  ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Π1 & T.Π.25         
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ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ & Τ.Π.26 & 
Τ.Π.27 

  ΤΑΥ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ  ΒΑΡΕΩΣ  ΤΥΠΟΥ         

1 
ΤΑΥ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ  ΒΑΡΕΩΣ  ΤΥΠΟΥ  
1/2" 

ΤΕΜ. 400 1.60 640.00 € 

2 
ΤΑΥ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ  ΒΑΡΕΩΣ  ΤΥΠΟΥ  
3/4" 

ΤΕΜ. 400 2.40 960.00 € 

3 
ΤΑΥ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ  ΒΑΡΕΩΣ  ΤΥΠΟΥ  
1" 

ΤΕΜ. 100 3.80 380.00 € 

4 
ΤΑΥ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ  ΒΑΡΕΩΣ  ΤΥΠΟΥ  1 
1/4" 

ΤΕΜ. 10 7.90 79.00 € 

5 
ΤΑΥ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ  ΒΑΡΕΩΣ  ΤΥΠΟΥ  1 
1/2" 

ΤΕΜ. 10 8.40 84.00 € 

6 
ΤΑΥ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ  ΒΑΡΕΩΣ  ΤΥΠΟΥ  
2" 

ΤΕΜ. 10 17.50 175.00 € 

  
ΜΟΥΦΕΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ   ΒΑΡΕΩΣ  
ΤΥΠΟΥ  ΔΕΞΙΕΣ 

        

1 
ΜΟΥΦΕΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ   ΒΑΡΕΩΣ  
ΤΥΠΟΥ  ΔΕΞΙΕΣ  1/2" 

ΤΕΜ. 100 1.00 100.00 € 

2 
ΜΟΥΦΕΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ   ΒΑΡΕΩΣ  
ΤΥΠΟΥ  ΔΕΞΙΕΣ  3/4" 

ΤΕΜ. 100 1.20 120.00 € 

3 
ΜΟΥΦΕΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ   ΒΑΡΕΩΣ  
ΤΥΠΟΥ  ΔΕΞΙΕΣ  1" 

ΤΕΜ. 50 2.00 100.00 € 

  
ΡΑΚΟΡ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΧΑΛΚΟΥ  ΜΕ  
ΔΑΚΤΥΛΙΟ  PVC 

        

1 
ΡΑΚΟΡ  ΑΡΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΧΑΛΚΟΥ  
ΜΕ  ΔΑΚΤΥΛΙΟ  PVC Φ18 

ΤΕΜ. 50 2.20 110.00 € 

2 
ΡΑΚΟΡ  ΘΗΛ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΧΑΛΚΟΥ  
ΜΕ  ΔΑΚΤΥΛΙΟ  PVC Φ18 

ΤΕΜ. 50 2.20 110.00 € 

3 
ΡΑΚΟΡ  ΑΡΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΧΑΛΚΟΥ  
ΜΕ  ΔΑΚΤΥΛΙΟ  PVC Φ22 

ΤΕΜ. 10 3.20 32.00 € 

4 
ΡΑΚΟΡ  ΘΗΛ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΧΑΛΚΟΥ  
ΜΕ  ΔΑΚΤΥΛΙΟ  PVC Φ22 

ΤΕΜ. 50 3.10 155.00 € 

  
ΤΑΠΕΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ  ΒΑΡΕΩΣ  
ΤΥΠΟΥ 

        

1 
ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ  ΒΑΡΕΩΣ 
ΤΥΠΟΥ ΘΗΛ 1/2" 

ΤΕΜ. 50 0.60 30.00 € 

2 
ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 
ΘΗΛ 3/4" 

ΤΕΜ. 50 0.70 35.00 € 

3 
ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 
ΘΗΛ 1" 

ΤΕΜ. 20 1.00 20.00 € 

4 
ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 
ΘΗΛ 1 1/4" 

ΤΕΜ. 10 1.80 18.00 € 

5 
ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 
ΘΗΛ 1 1/2" 

ΤΕΜ. 10 2.50 25.00 € 

6 
ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 
ΘΗΛ 2" 

ΤΕΜ. 10 3.80 38.00 € 
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7 
ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 
ΑΡΣ 1/2" 

ΤΕΜ. 100 0.60 60.00 € 

8 
ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 
ΑΡΣ 3/4" 

ΤΕΜ. 100 0.90 90.00 € 

9 
ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 
ΑΡΣ 1" 

ΤΕΜ. 10 1.30 13.00 € 

10 
ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 
ΑΡΣ 1 1/4" 

ΤΕΜ. 10 2.50 25.00 € 

11 
ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 
ΑΡΣ 1 1/2" 

ΤΕΜ. 10 4.10 41.00 € 

12 
ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 
ΑΡΣ 2" 

ΤΕΜ. 5 4.80 24.00 € 

  
ΣΥΣΤΟΛΕΣ   ΑΜΕΡΙΚΗΣ  
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ Β.Τ. 

        

1 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
Β.Τ. 2"Χ 1 1/2" 

ΤΕΜ. 10 6.00 60.00 € 

2 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
Β.Τ. 2"Χ 1 1/4" 

ΤΕΜ. 10 5.50 55.00 € 

3 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
Β.Τ. 2"Χ1" 

ΤΕΜ. 10 6.50 65.00 € 

4 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
Β.Τ. 1"Χ3/4" 

ΤΕΜ. 200 1.40 280.00 € 

5 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
Β.Τ. 1"Χ1/2" 

ΤΕΜ. 200 1.60 320.00 € 

6 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
Β.Τ. 1"Χ 1 1/2" 

ΤΕΜ. 10 4.00 40.00 € 

7 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
Β.Τ. 3/4"Χ1/2" 

ΤΕΜ. 200 0.90 180.00 € 

  
ΣΥΣΤΟΛΕΣ   ΑΓΓΛΙΑΣ  ( ΜΠΟΥΚΑΛΑ) 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ Β.Τ. 

        

1 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
Β.Τ. 1"Χ2" 

ΤΕΜ. 10 10.00 100.00 € 

2 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
Β.Τ. 1"Χ1/2" 

ΤΕΜ. 10 1.90 19.00 € 

3 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
Β.Τ. 1"Χ1 1/4" 

ΤΕΜ. 10 3.40 34.00 € 

4 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
Β.Τ. 1"Χ 1 1/2" 

ΤΕΜ. 10 4.10 41.00 € 

5 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
Β.Τ. 3/4"Χ1/2" 

ΤΕΜ. 100 1.50 150.00 € 

6 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
Β.Τ. 1"Χ3/4" 

ΤΕΜ. 100 1.80 180.00 € 

  
ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ   Μ.Ε.  ΒΟΛΤΑ   
Β.Τ. 

        

1 
ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ Μ.Ε.ΒΟΛΤΑ 
Β.Τ. 1/2" 

ΤΕΜ. 200 1.50 300.00 € 
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2 
ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ Μ.Ε.ΒΟΛΤΑ 
Β.Τ. 3/4" 

ΤΕΜ. 300 2.30 690.00 € 

3 
ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ Μ.Ε.ΒΟΛΤΑ 
Β.Τ. 1" 

ΤΕΜ. 50 3.70 185.00 € 

4 
ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ Μ.Ε.ΒΟΛΤΑ 
Β.Τ. 2" 

ΤΕΜ. 10 18.50 185.00 € 

  
ΓΩΝΙΕΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ   ΜΕΣΑ   
ΒΟΛΤΑ  Β.Τ. 

        

1 
ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΜΕΣΑ  ΒΟΛΤΑ 
Β.Τ. 1/2" 

ΤΕΜ. 100 1.40 140.00 € 

2 
ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ 
Β.Τ. 3/4" 

ΤΕΜ. 400 2.30 920.00 € 

3 
ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ 
Β.Τ. 1" 

ΤΕΜ. 10 3.40 34.00 € 

4 
ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ 
Β.Τ. 1 1/2" 

ΤΕΜ. 10 8.60 86.00 € 

5 
ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ 
Β.Τ. 2" 

ΤΕΜ. 10 16.00 160.00 € 

  ΜΑΣΤΟΙ   ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ  Β.Τ.         

1 ΜΑΣΤΟΙ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ  Β.Τ.  1/2" ΤΕΜ. 200 0.60 120.00 € 

2 ΜΑΣΤΟΙ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ   Β.Τ. 3/4" ΤΕΜ. 200 0.70 140.00 € 

3 ΜΑΣΤΟΙ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ   Β.Τ. 1" ΤΕΜ. 50 0.90 45.00 € 

4 ΜΑΣΤΟΙ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ   Β.Τ. 1 1/4" ΤΕΜ. 10 1.60 16.00 € 

5 ΜΑΣΤΟΙ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ   Β.Τ. 1 1/2" ΤΕΜ. 10 2.70 27.00 € 

6 ΜΑΣΤΟΙ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ   Β.Τ. 2" ΤΕΜ. 10 3.80 38.00 € 

  
ΡΑΚΟΡ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ  ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  
ΣΥΣΦΙΞΗΣ  ΓΙΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ 

        

1 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ Φ16Χ1/2'' 
(με δακτυλιδι τεφλον) 

ΤΕΜ. 50 2.00 100.00 € 

2 

ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ  Φ18 Χ 1/2''     
με (ορειχαλκινο δακτυλιδι ή δακτυλιδι 
τεφλον ) 

ΤΕΜ. 30 2.50 75.00 € 

3 

ΡΑΚΟΡ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ  Φ 22 Χ 3/4''     
με (ορειχαλκινο δακτυλιδι ή δακτυλιδι 
τεφλον ) 

ΤΕΜ. 20 4.20 84.00 € 

4 
ΡΑΚΟΡΑΚΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΠΛΗΡΗ   9* 11  
ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ 

ΤΕΜ. 100 0.80 80.00 € 

5 
ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΚΟΥ  9* 
11  ( ΚΩΝΙΚΑ) 

ΤΕΜ. 200 0.05 10.00 € 

  
ΡΑΚΟΡ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ  ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  
ΣΥΣΦΙΞΗΣ  ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 

        

1 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΙΔ/ΛΗΝΑ.  ΑΡΣ.  Φ21 Χ 1/2" 

ΤΕΜ. 40 8.00 320.00 € 
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2 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΙΔ/ΛΗΝΑ.  ΑΡΣ.  Φ27 Χ 3/4" 

ΤΕΜ. 40 8.50 340.00 € 

3 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΙΔ/ΛΗΝΑ.  ΑΡΣ.  Φ34 Χ 1" 

ΤΕΜ. 40 15.50 620.00 € 

4 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΙΔ/ΛΗΝΑ.  ΑΡΣ.  Φ 42 Χ 1 1/4" 

ΤΕΜ. 10 17.40 174.00 € 

5 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΙΔ/ΛΗΝΑ.  ΑΡΣ.  Φ 49 Χ 1 1/2" 

ΤΕΜ. 10 42.60 426.00 € 

6 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΙΔ/ΛΗΝΑ.  ΑΡΣ.  Φ60 Χ 2" 

ΤΕΜ. 10 64.00 640.00 € 

7 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΙΔ/ΛΗΝΑ.  ΘΗΛ.  Φ21 Χ 1/2" 

ΤΕΜ. 10 8.00 80.00 € 

8 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΙΔ/ΛΗΝΑ.  ΘΗΛ.  Φ27 Χ 3/4" 

ΤΕΜ. 10 8.50 85.00 € 

9 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΙΔ/ΛΗΝΑ.  ΘΗΛ.  Φ34 Χ 1" 

ΤΕΜ. 10 15.50 155.00 € 

10 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΙΔ/ΛΗΝΑ.  ΘΗΛ.  Φ42 Χ 1 1/4" 

ΤΕΜ. 10 17.40 174.00 € 

11 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΙΔ/ΛΗΝΑ.  ΘΗΛ.  Φ49 Χ 1 1/2" 

ΤΕΜ. 10 42.60 426.00 € 

12 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΙΔ/ΛΗΝΑ.  ΘΗΛ.  Φ 60 Χ 2" 

ΤΕΜ. 5 64.00 320.00 € 

  
ΡΑΚΟΡ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ  ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  
ΣΥΣΦΙΞΗΣ  ΓΙΑ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ / ΡΕΧ 

        

1 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ  
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΣ Φ16Χ2 Χ 1/2'' 

ΤΕΜ. 50 1.40 70.00 € 

2 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ  
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΣ Φ18Χ2,5 Χ 
1/2'' 

ΤΕΜ. 300 1.40 420.00 € 

3 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ  
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΣ Φ18Χ2,5 Χ 
3/4'' 

ΤΕΜ. 200 1.80 360.00 € 

4 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ  
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΣ Φ22Χ2,5 Χ 
3/4'' 

ΤΕΜ. 300 2.50 750.00 € 

5 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ  
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΣ Φ28Χ3  Χ 1'' 

ΤΕΜ. 50 5.00 250.00 € 

6 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ  
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΣ Φ32Χ3 Χ 1'' 

ΤΕΜ. 300 5.40 1,620.00 € 

7 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ  
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΗΛ. Φ16Χ2 Χ 
1/2'' 

ΤΕΜ. 50 1.40 70.00 € 

8 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ  
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΗΛ. Φ18Χ2 Χ 
1/2'' 

ΤΕΜ. 300 1.50 450.00 € 

9 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ  
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΗΛ. Φ18Χ2,5 Χ 
3/4'' 

ΤΕΜ. 100 1.80 180.00 € 

10 ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ  ΤΕΜ. 100 2.50 250.00 € 
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ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΗΛ. Φ22Χ2,5 Χ 
3/4'' 

11 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ  
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΗΛ. Φ28Χ3  Χ 
3/4'' 

ΤΕΜ. 150 5.00 750.00 € 

12 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ  
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΗΛ. Φ32Χ3 Χ 1'' 

ΤΕΜ. 300 5.40 1,620.00 € 

  
ΡΑΚΟΡ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ  ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  
ΣΥΣΦΙΞΗΣ  ΓΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 3ης 
ΓΕΝΙΑΣ  ΡΕ100 

        

1 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΓΙΑ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΑΡΣ. Φ20 Χ 1/2'' 

ΤΕΜ. 150 2.40 360.00 € 

2 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΓΙΑ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΑΡΣ. Φ25 Χ 3/4'' 

ΤΕΜ. 100 3.30 330.00 € 

3 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΓΙΑ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΑΡΣ. Φ32 Χ 1'' 

ΤΕΜ. 150 5.50 825.00 € 

4 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΓΙΑ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΘΗΛ. Φ20 Χ 1/2'' 

ΤΕΜ. 150 2.40 360.00 € 

5 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΓΙΑ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΘΗΛ. Φ25 Χ 3/4'' 

ΤΕΜ. 100 3.30 330.00 € 

6 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΓΙΑ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΘΗΛ. Φ32 Χ 1'' 

ΤΕΜ. 150 5.50 825.00 € 

  
ΡΑΚΟΡ- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ   ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ  
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  ΣΥΣΦΙΞΗΣ  ΓΙΑ 
ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ 

        

1 

ΡΑΚΟΡ- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΝΩΤΙΚΟΣ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ  Φ18 Χ 18  με 
(ορειχαλκινο δακτυλιδι  και δακτυλιδι 
τεφλον ) 

ΤΕΜ. 20 3.70 74.00 € 

2 

ΡΑΚΟΡ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΝΩΤΙΚΟΣ  
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ  Φ22 Χ 22  με 
(ορειχαλκινο δακτυλιδι  και δακτυλιδι 
τεφλον ) 

ΤΕΜ. 20 5.30 106.00 € 

  
ΡΑΚΟΡ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ   ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ  
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  ΣΥΣΦΙΞΗΣ  ΓΙΑ 
ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 

        

1 
ΡΑΚΟΡ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔ/ΛΗΝΑ.   1/2" Χ 1/2'' 

ΤΕΜ. 10 11.00 110.00 € 

2 
ΡΑΚΟΡ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔ/ΛΗΝΑ.   3/4" Χ 3/4'' 

ΤΕΜ. 10 12.00 120.00 € 

3 
ΡΑΚΟΡ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔ/ΛΗΝΑ.   1" Χ 1'' 

ΤΕΜ. 10 23.00 230.00 € 

  
ΡΑΚΟΡ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΟΡΕΙΧΑΛ.  
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  ΣΥΣΦΙΞΗΣ  ΓΙΑ 
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ / ΡΕΧ 

        

1 
ΡΑΚΟΡ- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Φ18Χ18 

ΤΕΜ. 200 2.90 580.00 € 

2 
ΡΑΚΟΡ- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Φ22Χ22 

ΤΕΜ. 200 4.20 840.00 € 
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3 
ΡΑΚΟΡ- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Φ28Χ28 

ΤΕΜ. 100 8.20 820.00 € 

4 
ΡΑΚΟΡ- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Φ32Χ32 

ΤΕΜ. 50 9.10 455.00 € 

  
ΡΑΚΟΡ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧΑ. 
ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΓΙΑ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 3ης ΓΕΝΙΑΣ ΡΕ100 

        

1 
ΡΑΚΟΡ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ  Φ20 

ΤΕΜ. 100 4.40 440.00 € 

2 
ΡΑΚΟΡ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ  Φ25 

ΤΕΜ. 20 6.00 120.00 € 

3 
ΡΑΚΟΡ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ  Φ32 

ΤΕΜ. 50 9.00 450.00 € 

4 
ΡΑΚΟΡ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ  Φ50 

ΤΕΜ. 20 18.00 360.00 € 

5 
ΡΑΚΟΡ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ  Φ63 

ΤΕΜ. 20 30.00 600.00 € 

  
ΡΑΚΟΡ   ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ   
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ   (ΠΛΑΣΤΙΚΑ) 

        

1 
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
ΑΡΣΕΝ. Φ20 /16at 

ΤΕΜ. 100 1.00 100.00 € 

2 
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
ΑΡΣΕΝ. Φ25 /16at 

ΤΕΜ. 100 1.20 120.00 € 

3 
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
ΑΡΣΕΝ. Φ32 /16at 

ΤΕΜ. 100 1.50 150.00 € 

4 
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
ΑΡΣΕΝ. Φ50 /16at 

ΤΕΜ. 20 3.00 60.00 € 

5 
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
ΑΡΣΕΝ. Φ63 /16at 

ΤΕΜ. 20 4.00 80.00 € 

  
ΡΑΚΟΡ -  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ    
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥ   
(ΠΛΑΣΤΙΚΑ) 

        

1 
ΡΑΚΟΡ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΜΑΥΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ  Φ 
20 

ΤΕΜ. 20 1.90 38.00 € 

2 
ΡΑΚΟΡ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΜΑΥΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ  Φ 
25 

ΤΕΜ. 20 2.10 42.00 € 

3 
ΡΑΚΟΡ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΜΑΥΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ  Φ 
32 

ΤΕΜ. 20 2.50 50.00 € 

4 
ΡΑΚΟΡ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΜΑΥΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ  Φ 
50 

ΤΕΜ. 10 7.00 70.00 € 

  ΒΑΝΕΣ    ΤΕΦΛΟΝ  ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ         

1 ΒΑΝΕΣ   ΤΕΦΛΟΝ   1/2" ΤΕΜ. 300 4.00 1,200.00 € 

2 ΒΑΝΕΣ   ΤΕΦΛΟΝ   3/4" ΤΕΜ. 300 4.50 1,350.00 € 
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3 ΒΑΝΕΣ   ΤΕΦΛΟΝ  1" ΤΕΜ. 50 6.30 315.00 € 

4 ΒΑΝΕΣ   ΤΕΦΛΟΝ  1 1/2" ΤΕΜ. 10 14.40 144.00 € 

5 ΒΑΝΕΣ   ΤΕΦΛΟΝ  1 1/4" ΤΕΜ. 10 12.00 120.00 € 

6 ΒΑΝΕΣ   ΤΕΦΛΟΝ   2" ΤΕΜ. 30 21.60 648.00 € 

7 
ΒΑΝΕΣ   ΤΕΦΛΟΝ  ΜΕΣΑ-ΕΞΩ   ΒΟΛΤΑ   
3/4" 

ΤΕΜ. 100 4.30 430.00 € 

8 
ΒΑΝΕΣ   ΤΕΦΛΟΝ  ΜΕΣΑ-ΕΞΩ   ΒΟΛΤΑ   
1" 

ΤΕΜ. 100 7.00 700.00 € 

9 
ΒΑΝΕΣ   ΤΕΦΛΟΝ  ΜΕΣΑ-ΕΞΩ   ΒΟΛΤΑ  
2" 

ΤΕΜ. 30 23.40 702.00 € 

  ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ         

1 ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ  1/2"  3cm ΤΕΜ. 100 2.00 200.00 € 

2 ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ  1/2"  5cm ΤΕΜ. 100 2.30 230.00 € 

  ΜΑΣΤΟΙ   ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ         

1 ΜΑΣΤΟΙ  ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ  3/4"Χ1/2" ΤΕΜ. 300 2.60 780.00 € 

2 ΜΑΣΤΟΙ  ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ  1"Χ3/4" ΤΕΜ. 300 3.30 990.00 € 

3 ΚΑΝΑΒΙ ΤΕΜ. 20 6.00 120.00 € 

4 ΦΙΜΠΕΡ 1/2" ΤΕΜ. 500 0.03 15.00 € 

5 ΦΙΜΠΕΡ 3/4" ΤΕΜ. 3000 0.02 60.00 € 

  
ΚΛΕΦΤΕΣ    ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ   ΜΕ  4  
ΒΙΔΕΣ 

        

1 ΚΛΕΦΤΕΣ  ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΙ  1/2" ΤΕΜ. 40 4.50 180.00 € 

2 ΚΛΕΦΤΕΣ  ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΙ  3/4" ΤΕΜ. 40 8.00 320.00 € 

3 ΚΛΕΦΤΕΣ  ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΙ  1" ΤΕΜ. 20 10.50 210.00 € 

4 ΚΛΕΦΤΕΣ  ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΙ  1 1/2" ΤΕΜ. 10 14.00 140.00 € 

5 ΚΛΕΦΤΕΣ  ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΙ  1 1/4" ΤΕΜ. 10 15.20 152.00 € 

  
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ  ΚΟΛΛΑΡΑ    
ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ  ΜΕ   4   ΒΙΔΕΣ 

        

1 
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ  ΚΟΛΛΑΡΑ  ΣΙΔ/ΛΗΝΑΣ  
4ΩΝ  ΒΙΔΩΝ 1/2" 

ΤΕΜ. 50 14.00 700.00 € 

2 
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ  ΚΟΛΛΑΡΑ  ΣΙΔ/ΛΗΝΑΣ  
4ΩΝ  ΒΙΔΩΝ  3/4" 

ΤΕΜ. 50 16.00 800.00 € 

3 
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ  ΚΟΛΛΑΡΑ  ΣΙΔ/ΛΗΝΑΣ  
4ΩΝ  ΒΙΔΩΝ  1" 

ΤΕΜ. 20 20.00 400.00 € 

4 
ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ   ΓΡΑΜΜΗΣ  ΑΥΤΟΜΑΤΑ   
1/2'' 

ΤΕΜ. 20 65.00 1,300.00 € 

  ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ  ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ         

1 ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ  ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ  0 - 6  BAR ΤΕΜ. 20 12.00 240.00 € 



 

Σελίδα 157 

2 
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ  ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ  0 - 10  
BAR 

ΤΕΜ. 20 12.00 240.00 € 

3 
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ  ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ  0 - 16  
BAR 

ΤΕΜ. 20 12.00 240.00 € 

4 
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ  ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ  0 - 30  
BAR 

ΤΕΜ. 20 15.00 300.00 € 

5 TAINIA TEFLON   3/4 ΜΙΚΡΟ ΡΟΛΟ ΤΕΜ. 200 1.35 270.00 € 

6 TAINIA TEFLON  3/4  ΜΕΓΑΛΟ ΡΟΛΟ ΤΕΜ. 200 2.50 500.00 € 

7 NHMA   TEFLON ΤΕΜ. 200 18.00 3,600.00 € 

  
ΚΡΟΥΝΟΙ  ΔΙΑΚΟΠΗΣ  ΟΛΙΚΗΣ 
ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ   ΑΡΣ/ΘΗΛ ΒΑΡΕΩΣ 
ΤΥΠΟΥ 

        

1 
ΚΡΟΥΝΟΙ  ΣΥΝΕΝΩΣΕΩΣ  ΘΗΛ/ΘΗΛ  
1"Χ1" 

ΤΕΜ. 30 7.40 222.00 € 

2 
ΚΡΟΥΝΟΙ  ΣΥΝΕΝΩΣΕΩΣ  ΑΡΣ/ΘΗΛ  
1"Χ1" 

ΤΕΜ. 30 12.00 360.00 € 

3 
ΣΕΤ (ΟΥΡΑ & ΡΑΚΟΡ)  ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ   
1/2 '' 

ΤΕΜ. 20 2.50 50.00 € 

  ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ         

1 
ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 3/4''  
cim 

ΤΕΜ. 10 6.00 60.00 € 

2 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 1'' ΤΕΜ. 10 9.00 90.00 € 

3 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 11/4'' ΤΕΜ. 5 13.00 65.00 € 

4 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 11/2'' ΤΕΜ. 5 21.00 105.00 € 

5 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 2'' ΤΕΜ. 5 27.00 135.00 € 

  ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ  ΚΛΑΠΕ ΜΕ ΓΛΩΣΑ         

1 ΚΛΑΠΕ ΜΕ ΓΛΩΣΑ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ   2'' ΤΕΜ. 8 35.00 280.00 € 

2 ΚΛΑΠΕ ΜΕ ΓΛΩΣΑ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ 11/2'' ΤΕΜ. 4 25.00 100.00 € 

3 ΚΛΑΠΕ ΜΕ ΓΛΩΣΑ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ 11/4'' ΤΕΜ. 4 20.00 80.00 € 

  ΚΩΝΙΚΟ ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ         

1 
ΚΩΝΙΚΟ ΡΑΚΟΡ ΜΕ ΤΡΕΛΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ 
Θ-Θ  2'' 

ΤΕΜ. 4 13.00 52.00 € 

2 
ΚΩΝΙΚΟ ΡΑΚΟΡ ΜΕ ΤΡΕΛΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ 
Θ-Θ  1 1/4'' 

ΤΕΜ. 4 8.00 32.00 € 

3 
ΚΩΝΙΚΟ ΡΑΚΟΡ ΜΕ ΤΡΕΛΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ 
Θ-Θ  1 1/2'' 

ΤΕΜ. 4 7.00 28.00 € 

  
ΕΞΑΡΤΗΜΑ   ΥΔΡΕΥΣΗΣ -  
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Τ.Π1&T.Π.28 

        

1 

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ 
ΠΕΛΑΤΗ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ 
ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ,   ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ¾’’, 
ΟΠΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 15, ΡΝ25 

ΤΕΜ. 800 7.50 6,000.00 € 
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2 
ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ 
ΚΡΟΥΝΟΥΣ 3/4''. 

ΤΕΜ. 2,000 0.03 60.00 € 

  
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΕΛΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  
ΑΓΩΓΩΝ 

Τ.Π1&T.Π.29 

        

1 
Υδραυλικη   Σελλα     52-64        L = 
140mm +- 5% 

ΤΕΜ. 5 72.00 360.00 € 

2 
Υδραυλικη   Σελλα     59-71        L = 
140mm +- 5% 

ΤΕΜ. 5 76.00 380.00 € 

3 
Υδραυλικη   Σελλα     71-84        L = 
140mm +- 5% 

ΤΕΜ. 5 83.00 415.00 € 

4 
Υδραυλικη   Σελλα     81-93        L = 
140mm +- 5% 

ΤΕΜ. 10 85.00 850.00 € 

5 
Υδραυλικη   Σελλα     87-109       L = 
140mm +- 5% 

ΤΕΜ. 10 101.00 1,010.00 € 

6 
Υδραυλικη   Σελλα     104-126     L = 
140mm +- 5% 

ΤΕΜ. 10 101.00 1,010.00 € 

7 
Υδραυλικη   Σελλα     113-136     L = 
140mm +- 5% 

ΤΕΜ. 5 111.00 555.00 € 

8 
Υδραυλικη   Σελλα     124-146    L = 
140mm +- 5% 

ΤΕΜ. 10 117.00 1,170.00 € 

9 
Υδραυλικη   Σελλα     87-109       L =  
210mm +- 5% 

ΤΕΜ. 5 154.00 770.00 € 

10 
Υδραυλικη   Σελλα     104-126    L = 
210mm +- 5% 

ΤΕΜ. 5 155.00 775.00 € 

11 
Υδραυλικη   Σελλα     108-131    L = 
210mm +- 5% 

ΤΕΜ. 5 157.00 785.00 € 

12 
Υδραυλικη   Σελλα     113-136    L = 
210mm +- 5% 

ΤΕΜ. 5 158.00 790.00 € 

13 
Υδραυλικη   Σελλα     121-144    L = 
210mm +- 5% 

ΤΕΜ. 5 160.00 800.00 € 

14 
Υδραυλικη   Σελλα     124-146    L = 
210mm +- 5% 

ΤΕΜ. 5 161.00 805.00 € 

15 
Υδραυλικη   Σελλα     138-160    L = 
210mm +- 5% 

ΤΕΜ. 5 174.00 870.00 € 

16 
Υδραυλικη   Σελλα     147-169    L = 
210mm +- 5% 

ΤΕΜ. 5 177.00 885.00 € 

17 
Υδραυλικη   Σελλα     152-174    L = 
210mm +- 5% 

ΤΕΜ. 5 180.00 900.00 € 

18 
Υδραυλικη   Σελλα     159-181    L = 
210mm +- 5% 

ΤΕΜ. 5 222.00 1,110.00 € 

19 
Υδραυλικη   Σελλα     164-186    L = 
210mm +- 5% 

ΤΕΜ. 5 224.00 1,120.00 € 

20 
Υδραυλικη   Σελλα     180-202    L = 
210mm +- 5% 

ΤΕΜ. 4 241.00 964.00 € 

21 
Υδραυλικη   Σελλα     191-213    L = 
210mm +- 5% 

ΤΕΜ. 4 248.00 992.00 € 
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22 
Υδραυλικη   Σελλα     207-229    L = 
210mm +- 5% 

ΤΕΜ. 4 259.00 1,036.00 € 

23 
Υδραυλικη   Σελλα     210-232    L = 
210mm +- 5% 

ΤΕΜ. 4 259.00 1,036.00 € 

24 
Υδραυλικη   Σελλα     220-242    L = 
210mm +- 5% 

ΤΕΜ. 4 260.00 1,040.00 € 

25 
Υδραυλικη   Σελλα     244-266    L = 
210mm +- 5% 

ΤΕΜ. 4 270.00 1,080.00 € 

26 
Υδραυλικη   Σελλα     294-316    L = 
210mm +- 5% 

ΤΕΜ. 4 514.00 2,056.00 € 

27 
Υδραυλικη   Σελλα     305-327    L = 
210mm +- 5% 

ΤΕΜ. 2 495.00 990.00 € 

28 
Υδραυλικη   Σελλα     310-332    L = 
210mm +- 5% 

ΤΕΜ. 2 499.00 998.00 € 

29 
Υδραυλικη   Σελλα     413-435    L = 
210mm +- 5% 

ΤΕΜ. 1 568.00 568.00 € 

30 
Υδραυλικη   Σελλα     52-64        L =  
280mm +- 5% 

ΤΕΜ. 4 160.00 640.00 € 

31 
Υδραυλικη   Σελλα     59-71        L =  
280mm +- 5% 

ΤΕΜ. 4 166.00 664.00 € 

32 
Υδραυλικη   Σελλα     71-84        L =  
280mm +- 5% 

ΤΕΜ. 4 170.00 680.00 € 

33 
Υδραυλικη   Σελλα     81-93        L =  
280mm +- 5% 

ΤΕΜ. 4 173.00 692.00 € 

34 
Υδραυλικη   Σελλα     305-327     L =  
280mm +- 5% 

ΤΕΜ. 1 510.00 510.00 € 

35 
Υδραυλικη   Σελλα     336-358    L = 
280mm +- 5% 

ΤΕΜ. 1 625.00 625.00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ   
 

  
       

18,499  
  118,659.00 € 

TMHMA IV : ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

  ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC 

44164200-9 
(Σωλήνες) 

Τ.Π1&T.Π.30 

        

1 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ.ΤΥΠΟΥ TERRALIFE ΣΕΙΡΑ 
41 EN 1401 400ΜΜ 

MET. 18 48.00 864.00 € 

2 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. ΤΥΠΟΥ TERRALIFE ΣΕΙΡΑ 
41 EN 1401 355ΜΜ 

MET. 12 37.00 444.00 € 

3 
ΠΛΑΣ.  ΣΩΛ. ΤΥΠΟΥ  TERRALIFE  
ΣΕΙΡΑ 41 EN 1401 315ΜΜ 

MET. 12 28.00 336.00 € 

4 
ΠΛΑΣ.  ΣΩΛ. ΤΥΠΟΥ  TERRALIFE  
ΣΕΙΡΑ 41 EN 1401   250ΜΜ 

MET. 18 20.00 360.00 € 

5 
ΠΛΑΣ.  ΣΩΛ. ΤΥΠΟΥ  TERRALIFE ΣΕΙΡΑ 
41  EN 1401   200ΜΜ 

MET. 150 14.00 2,100.00 € 

6 
ΠΛΑΣ.  ΣΩΛ. ΤΥΠΟΥ  TERRALIFE  
ΣΕΙΡΑ 41 EN 1401   140ΜΜ 

MET. 50 12.00 600.00 € 

7 
ΠΛΑΣ.  ΣΩΛ. ΤΥΠΟΥ  TERRALIFE ΣΕΙΡΑ 
41   ΕΛΟΤ  160ΜΜ 

MET. 150 8.20 1,230.00 € 
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8 
ΠΛΑΣ.  ΣΩΛ. ΤΥΠΟΥ  TERRALIFE   
ΣΕΙΡΑ 41   ΕΛΟΤ  125ΜΜ 

MET. 100 6.10 610.00 € 

9 
ΠΛΑΣ.  ΣΩΛ. ΤΥΠΟΥ SANILIFE  
STANDARD ΕΛΟΤ 686Α/100MM ΓΚΡΙ 

MET. 120 1.90 228.00 € 

10 
ΠΛΑΣ.  ΣΩΛ. ΤΥΠΟΥ  SANILIFE 
STANDARD  ΕΛΟΤ 686Α / 125MM ΓΚΡΙ 

MET. 120 2.80 336.00 € 

  ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC 

44167000-8 
(Διάφορα 

εξαρτήματα 
σωληνώσε

ων) 

        

1 
ΜΑΝΣΟΝ ΤΥΠΟΥ   TERRALIFE  ΣΕΙΡΑ 
41 400mm 

ΤΕΜ. 2 50.00 100.00 € 

2 
ΜΑΝΣΟΝ ΤΥΠΟΥ   TERRALIFE  ΣΕΙΡΑ 
41 355mm 

ΤΕΜ. 4 42.00 168.00 € 

3 
ΜΑΝΣΟΝ ΤΥΠΟΥ   TERRALIFE  ΣΕΙΡΑ 
41 315mm 

ΤΕΜ. 4 27.00 108.00 € 

4 
ΜΑΝΣΟΝ ΤΥΠΟΥ   TERRALIFE ΣΕΙΡΑ 41  
250mm 

ΤΕΜ. 4 15.30 61.20 € 

5 
ΜΑΝΣΟΝ ΤΥΠΟΥ   TERRALIFE ΣΕΙΡΑ 41  
225mm 

ΤΕΜ. 6 15.00 90.00 € 

6 
ΜΑΝΣΟΝ ΤΥΠΟΥ   TERRALIFE ΣΕΙΡΑ 41  
200mm 

ΤΕΜ. 10 8.00 80.00 € 

7 
ΜΑΝΣΟΝ ΤΥΠΟΥ   TERRALIFE ΣΕΙΡΑ 41  
160mm 

ΤΕΜ. 10 4.10 41.00 € 

8 
ΜΑΝΣΟΝ ΤΥΠΟΥ   TERRALIFE ΣΕΙΡΑ 41  
140mm 

ΤΕΜ. 10 3.70 37.00 € 

9 
ΜΑΝΣΟΝ ΤΥΠΟΥ   TERRALIFE  ΣΕΙΡΑ 
41 125mm 

ΤΕΜ. 10 2.80 28.00 € 

10 
ΚΑΜΠΥΛΗ ΤΥΠΟΥ TERRALIFE ΣΕΙΡΑ 41 
160mm 45° 

ΤΕΜ. 30 4.50 135.00 € 

11 
ΚΑΜΠΥΛΗ ΤΥΠΟΥ TERRALIFE ΣΕΙΡΑ 41 
125mm 45° 

ΤΕΜ. 50 2.80 140.00 € 

12 
ΚΑΜΠΥΛΗ ΤΥΠΟΥ TERRALIFE ΣΕΙΡΑ 41 
125mm 15° 

ΤΕΜ. 10 2.90 29.00 € 

13 
ΚΑΜΠΥΛΗ ΤΥΠΟΥ SANILIFE 100mm 
67,5° ΓΚΡΙ 

ΤΕΜ. 30 1.10 33.00 € 

14 
ΚΑΜΠΥΛΗ ΤΥΠΟΥ SANILIFE 100mm 45° 
ΓΚΡΙ 

ΤΕΜ. 20 1.20 24.00 € 

15 
ΚΑΜΠΥΛΗ ΤΥΠΟΥ SANILIFE 125mm 45° 
ΓΚΡΙ 

ΤΕΜ. 40 1.90 76.00 € 

16 
ΚΑΜΠΥΛΗ ΤΥΠΟΥ SANILIFE 100mm 45° 
ΛΕΥΚΗ 

ΤΕΜ. 20 1.40 28.00 € 

17 
ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΤΥΠΟΥ SANILIFE 
125/100mm ΛΕΥΚΗ 

ΤΕΜ. 20 1.30 26.00 € 

18 
ΤΑΠΑ  ΤΥΠΟΥ TERRALIFE ΣΕΙΡΑ 41 
ΑΡΣΕΝΙΚΗ  125mm 

ΤΕΜ. 20 1.10 22.00 € 

19 
ΤΑΠΑ  ΤΥΠΟΥ TERRALIFE ΣΕΙΡΑ 41 
ΘΗΛΥΚΗ  125mm 

ΤΕΜ. 20 1.70 34.00 € 

20 ΤΑΠΑ ΒΙΔΩΤΗ ΤΥΠΟΥ SANILIFE 100mm ΤΕΜ. 15 1.40 21.00 € 
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ΛΕΥΚΗ 

21 
ΤΑΥ ΤΥΠΟΥ SANILIFE 100mm 87,5° 
ΛΕΥΚΟ 

ΤΕΜ. 10 1.50 15.00 € 

22 
ΚΟΛΛΑ TANGIT HENGEL (σε ΔΟΧΕΙΟ 1 
Kg ) 

ΤΕΜ. 40 28.00 1,120.00 € 

23 
Λιπαντικό για pvc εξαρτήματα (σε 

ΔΟΧΕΙΟ 10 Kg ) 
ΤΕΜ. 5 3.00 15.00 € 

  
ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
PVC 

Τ.Π1&T.Π.31 

        

1 
ΦΡΕΑΤΙΑ   ΑΝΑΜΟΝΩΝ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ YΔΑΤΩΝ ΑΠΟ PVC 
ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ 315 

ΤΕΜ. 40 150.00 6,000.00 € 

  
ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ΦΡΕΑΤΙΑ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

Τ.Π1&T.Π.32 

        

1 
ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟ  ΦΡΕΑΤΙΟ  ΚΩΝΟΣ 
ΦΡΕΑΤΙΟΥ  Φ-1200 / 600 

ΤΕΜ. 10 72.71 727.10 € 

2 
ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΣΥΛΟΓΗΣ ΜΟΝΟ ΜΕ 
ΚΡΑΣΠΕΔΟ ΚΑΙ ΣΧΑΡΑ C250 

TEM 4 482.00 1,928.00 € 

3 
ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΣΥΛΟΓΗΣ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 
C250 

TEM 4 389.60 1,558.40 € 

  
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΟΜΒΡΙΩΝ 

44164200-9 
(Σωλήνες) 

        

1 
ΣΩΛΗΝΑΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
Φ-1200 / 100 

ΤΕΜ. 5 72.71 363.55 € 

2 
ΣΩΛΗΝΑΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
Φ-1200 / 80 

ΤΕΜ. 5 63.46 317.30 € 

3 
ΣΩΛΗΝΑΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
Φ-1200 / 50 

ΤΕΜ. 5 52.88 264.40 € 

4 
ΣΩΛΗΝΑΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
Φ-1200 / 25 

ΤΕΜ. 5 51.11 255.55 € 

5 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΑΟΠΛΗ  Φ-500 / 
1000 

ΤΕΜ. 5 10.58 52.90 € 

6 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΑΟΠΛΗ  Φ-600 / 
1000 

ΤΕΜ. 5 15.33 76.65 € 

7 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΑΟΠΛΗ  Φ-800 / 
1000 

ΤΕΜ. 5 25.63 128.15 € 

8 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΑΟΠΛΗ  Φ-1000 / 
1000 

ΤΕΜ. 5 34.90 174.50 € 

  
ΚΑΠΑΚΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-
ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

 

 

 

44167000-8 
(Διάφορα 

εξαρτήματα 
σωληνώσε

 

 

 

 

 

Τ.Π1&T.Π.33 

        

1 
ΚΥΚΛΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ  ΦΡΕΑΤΙΟΥ  Φ800 / 
DN 400 

ΤΕΜ. 10 345.00 3,450.00 € 

2 
ΚΥΚΛΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ  ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΜΕ 
ΠΕΡΙΣΤΟΜΙΟ    ΔΙΑΤΟΜΗΣ   Φ315 / Β125 
( 400*400) 

ΤΕΜ. 40 53.63 2,145.00 € 

3 
ΣΧΑΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ   500*500 C 
250 

ΤΕΜ. 10 175.50 1,755.00 € 
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ων) 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙV ΓΙΑ ΤΑ 
ΤΕΜΑΧΙΑ (ΤΕΜ.) 

  
 

ΤΕΜ. 548   21,627.70 € 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙV ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ 
(ΜΕΤ.) 

  
 

ΜΕΤ. 750   7,108.00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ IV   
 

      28,735.70 € 

  
TMHMA V : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ 

  
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ   ΧΥΤΟΣΙΔΕΡΑ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ    P. V. C.  --   P.E 

44470000-5 
(Διάφορα 
προϊόντα 

από 
χυτοσίδηρο

) 

Τ.Π1&T.Π.34 

        

  
Σέλλες  ελατου  χυτοσιδήρου  μπλε  με  
4  βίδες   ΡΝ 16 

        

1 ονομαστικής   διαμέτρου   Φ63Χ1'' ΤΕΜ. 200 22.80 4,560.00 € 

2 ονομαστικής   διαμέτρου   Φ75Χ1'' ΤΕΜ. 50 15.80 790.00 € 

3 ονομαστικής   διαμέτρου   Φ90Χ1'' ΤΕΜ. 200 29.70 5,940.00 € 

4 ονομαστικής   διαμέτρου   Φ110Χ1'' ΤΕΜ. 30 21.00 630.00 € 

5 ονομαστικής   διαμέτρου   Φ125Χ1'' ΤΕΜ. 30 27.00 810.00 € 

6 ονομαστικής   διαμέτρου   Φ140Χ1'' ΤΕΜ. 30 54.80 1,644.00 € 

7 ονομαστικής   διαμέτρου   Φ160Χ1'' ΤΕΜ. 30 60.00 1,800.00 € 

8 ονομαστικής   διαμέτρου   Φ90Χ2'' ΤΕΜ. 20 28.00 560.00 € 

  
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (ΖΙΜΠΟ) 
ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΤΥΠΩΝ 

Τ.Π1&T.Π.35 

        

1 

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (ΖΙΜΠΟ) 
ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΤΥΠΩΝ, DN 80, ΕΥΡΟΣ 84-105mm, ΜΕ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ, 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΒΑΦΗ RESICOAT, 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΠΟ EPDM KAI 
ΚΟΧΛΙΕΣ AISI 304 

ΤΕΜ. 4 157.00 628.00 € 

2 

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (ΖΙΜΠΟ) 
ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΤΥΠΩΝ, DN 100, ΕΥΡΟΣ 104-132mm, 
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ, 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΒΑΦΗ RESICOAT, 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΠΟ EPDM KAI 
ΚΟΧΛΙΕΣ AISI 305 

ΤΕΜ. 4 180.00 720.00 € 

3 

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (ΖΙΜΠΟ) 
ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΤΥΠΩΝ, DN 125, ΕΥΡΟΣ 132-155mm, 
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ, 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΒΑΦΗ RESICOAT, 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΠΟ EPDM KAI 
ΚΟΧΛΙΕΣ AISI 306 

ΤΕΜ. 4 290.00 1,160.00 € 

4 

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (ΖΙΜΠΟ) 
ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΤΥΠΩΝ, DN 150, ΕΥΡΟΣ 154-192mm, 
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ, 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΒΑΦΗ RESICOAT, 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΠΟ EPDM KAI 
ΚΟΧΛΙΕΣ AISI 307 

ΤΕΜ. 4 305.00 1,220.00 € 

  Φρεάτιο βανών  Χυτοσιδηρα Τ.Π1&T.Π.36         
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1 Φρεάτιο βανών /200 ΤΕΜ. 40 30.00 1,200.00 € 

2 Φρεάτιο βανών  /150 ΤΕΜ. 5 30.00 150.00 € 

  Βίδες γαλβανιζέ με παξιμάδια 

Τ.Π1&T.Π.37 

        

1 Μ16Χ60 ΤΕΜ. 200 0.65 130.00 € 

2 Μ 16Χ70 ΤΕΜ. 200 0.70 140.00 € 

3 Μ 16Χ80 ΤΕΜ. 200 0.30 60.00 € 

4 Μ 16Χ100 ΤΕΜ. 200 0.98 196.00 € 

5 Μ 16Χ120 ΤΕΜ. 200 1.21 242.00 € 

6 Μ 18Χ60 ΤΕΜ. 100 0.92 92.00 € 

7 Μ 18Χ70 ΤΕΜ. 100 0.99 99.00 € 

8 Μ 18Χ80 ΤΕΜ. 100 1.16 116.00 € 

9 Μ 18Χ100 ΤΕΜ. 100 1.30 130.00 € 

10 Μ 18Χ120 ΤΕΜ. 100 1.50 150.00 € 

11 Μ 20Χ60 ΤΕΜ. 100 1.20 120.00 € 

12 Μ 20Χ70 ΤΕΜ. 100 1.23 123.00 € 

13 Μ 20Χ80 ΤΕΜ. 100 1.26 126.00 € 

14 Μ 20Χ100 ΤΕΜ. 100 0.62 62.00 € 

15 Μ 20Χ120 ΤΕΜ. 100 2.76 276.00 € 

16 Μ 20Χ160 ΤΕΜ. 50 3.10 155.00 € 

  Ροδέλες Γαλβανιζε         

1 Μ16 ΤΕΜ. 800 0.05 40.00 € 

2 Μ18 ΤΕΜ. 800 0.06 48.00 € 

3 Μ20 ΤΕΜ. 800 0.09 72.00 € 

  
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ   ΚΑΠΑΚΙΑ  ΦΡΕΑΤΙΩΝ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Τ.Π1&T.Π.38 

        

1 
ΚΑΠΑΚΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 
''ΔΕΥΑΘ''    335*335 / Β125 

ΤΕΜ. 300 20.00 6,000.00 € 

2 
ΚΑΠΑΚΙ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΒΑΝΝΑΣ  
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ  Φ160 

ΤΕΜ. 15 30.00 450.00 € 

3 
ΚΑΠΑΚΙ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΒΑΝΝΑΣ  
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ  Φ200 

ΤΕΜ. 15 35.00 525.00 € 

  
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ 

Τ.Π1&T.Π.39 

        

1 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΑΠΑΚΙ -
ΑΡΘΡ.ΚΑΛΥΜΑ''ΔΕΥΑ'' ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Φ600/D400 

ΤΕΜ. 10 125.00 1,250.00 € 

2 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΑΠΑΚΙ -
ΑΡΘΡ.ΚΑΛΥΜΑ''ΔΕΥΑ'' ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΤΕΜ. 20 122.00 2,440.00 € 
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Φ420/B125 

3 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΑΠΑΚΙ -
ΑΡΘΡ.ΚΑΛΥΜΑ''ΔΕΥΑ'' ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Φ340/B125 

ΤΕΜ. 20 75.00 1,500.00 € 

  ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΜΒΡΙΩΝ  ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ         

1 
ΣΧΑΡΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ  870*520 / 
D400   ΜΟΝΟ ΣΧΑΡΑ 

ΤΕΜ. 10 150.00 1,500.00 € 

2 
ΣΧΑΡΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ  850*510 / 
C250  MONO ΣΧΑΡΑ 

ΤΕΜ. 10 140.00 1,400.00 € 

3 
ΣΧΑΡΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 960*600 / 
C250  ΠΛΑΙΣΙΟ & ΣΧΑΡΑ 

ΤΕΜ. 10 170.00 1,700.00 € 

4 
ΣΧΑΡΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 700*400 / 
C250  ΠΛΑΙΣΙΟ & ΣΧΑΡΑ 

ΤΕΜ. 10 137.00 1,370.00 € 

5 
ΠΑΡΑΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ ΚΑΠΑΚΙ ''ΔΕΥΑΘ'' 
445*335 / Β125  ΚΑΠΑΚΙ 

ΤΕΜ. 50 62.00 3,100.00 € 

6 
ΠΑΡΑΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ ΚΑΠΑΚΙ 
''ΔΕΥΑΘ''445*335/Β125 (ΠΛΑΙΣΙΟ & 
ΚΑΠΑΚΙ) 

ΤΕΜ. 25 78.00 1,950.00 € 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ V       

         
5,596  

  47,374.00 € 

        

 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α   416,854.70 € 

 Φ.Π.Α. (24 %)   100,045.13 € 

 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α   516,899.83 € 
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ΔΕΥΑΘ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   ΘΗΒΑΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
 
ΚΩΔ. ΠΡΟΥΠ. 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Προμήθεια υλικών ύδρευσης και 
αποχέτευσης - όμβριων 2020 – 2021 
 
 
Ιδία Έσοδα 
 
25.07.00.01, 25.08.00.02 & 54.00.25.24 
 
416.854,70 € πλέον ΦΠΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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Α/
Α 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

CPV 
ΜΟΝΑΔΑ   

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ 

ΤΙΜΗ         
ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΤΙΜΗ         
ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡ

ΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

€ 

ΤΜΗΜΑ Ι : ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ 

  Υδρομετρητές 

38411000-
9 

(Υδρόμετ
ρα) 

         

1 

Προμήθεια  Ταχυμετρικών  
Υδρομετρητών  ½'' ins, 16atm,  
πολλαπλής ριπής, υγρού τύπου,τύπου  
λαδιού, μετρολογικής κλάσης R=160, σε 
οριζοντια θέση, L= 190mm, με σετ 
ενωτικών. 

ΤΕΜ. 200 32.00     

2 

Προμήθεια Ογκομετρικων 
Υδρομετρητών  ½'' ins  από πλαστικό, 
16atm, μετρολογικής κλάσης R=315, σε 
οριζοντια θέση,  L= 110mm, με σετ 
ενωτικών. 

ΤΕΜ. 200 35.00     

3 

Προμήθεια Ογκομετρικών 
Υδρομετρητών  ½'' ins από ορείχαλκο , 
16atm, μετρολογικής κλάσης R=315, σε 
οριζόντια θέση,  L= 110mm, με σετ 
ενωτικών. 

ΤΕΜ. 900 37.00     

4 

Προμήθεια Υδρομετρητών  1'' ins, 
16atm, ταχυμετρικοί, πολλαπλής ριπής, 
υγρού τύπου,τύπου  λαδιού, 
μετρολογικής κλάσης R=160, σε 
οριζόντια θέση, L= 260mm, με σετ 
ενωτικών. 

ΤΕΜ. 30 75.00     

5 

Προμήθεια Υδρομετρητών  2'' ins, 
16atm, ταχυμετρικοί, πολλαπλής ριπής, 
υγρού τύπου,τύπου  λαδιού, 
μετρολογικής κλάσης R=160, σε 
οριζόντια θέση, L=300mm, με σετ 
ενωτικών. 

ΤΕΜ. 10 185.00     

6 
Προμήθεια Υδρομετρητών  τύπου 
WOLTMAN DN 80, 16atm, μετρολογικής 
Κλάσης R100 

ΤΕΜ. 5 340.00     

7 
Προμήθεια Υδρομετρητών τύπου 
WOLTMAN DN 100, 16atm, 
μετρολογικής Κλάσης R100 

ΤΕΜ. 5 350.00     

8 
Προμήθεια Υδρομετρητών τύπου 
WOLTMAN DN 125, 16atm, 
μετρολογικής Κλάσης R100 

ΤΕΜ. 5 390.00     

9 
Προμήθεια Μεταλλικών  Ασφαλειών  
Υδρομετρητών 1/2''  με ειδικό κλείδωμα  

ΤΕΜ. 800 4.00     

10 
Προμήθεια και εγκατάσταση 
υδρομετρητών χωρίς κινούμενα μέρη 
DN15 L110 R800 

ΤΕΜ. 100 140.00     

11 
Φορητή διάταξη ανάγνωσης ενδείξεων 
υδρομετρητών  

ΤΕΜ. 1 4,000.00     

12 
Λογισμικό λήψης και επεξεργασίας 
δεδομένων υδρομετρητών 

ΤΕΜ. 1 6,000.00     

13 

ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ ΟΡΕΙΧ.ΜΕ 
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ  & ΜΕ 
ΕΙΔΙΚΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ, 
ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ. 

ΤΕΜ. 950 13.50     

14 
ΕΙΔΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΡΟΥΝΟ 

ΤΕΜ. 4 65.00     

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Ι (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
24%) 

            

TMHMA II : ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ   

  Δίκτυ σήμανσης αγωγών ύδρευσης   44167000-
8 

(Διάφορα 
εξαρτήμα

τα 
σωληνώσ

εων) 

          

1 
Δίκτυ σήμανσης αγωγων υδρευσης μπλε  
πλάτους 40cm (1 Μέτρο =1 Τεμάχιο)  

ΤΕΜ. 2000 0.70     

2 
Ταινία σήμανσης άσπρη - κόκκινη 5cm 
(1 Μέτρο =1 Τεμάχιο) 

ΤΕΜ. 5000 0.10     

  ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΌ P. V. C.  44164200-
9 

(Σωλήνες)  

          

1 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ.  τύπου DURALIFE   16 
ATM    DIN  63 MM 

MET. 90 3.00     
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2 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ.  τύπου DURALIFE   16 
ATM    DIN  75 MM 

MET. 24 4.50     

3 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ.  τύπου DURALIFE   16 
ATM    DIN  90 MM 

MET. 90 6.00     

4 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. τύπου DURALIFE   16 ATM    
DIN  110 MM 

MET. 12 8.00     

5 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. τύπου DURALIFE   16 ATM    
DIN  125 MM 

MET. 12 12.00     

6 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. τύπου DURALIFE   16 ATM    
DIN  140 MM 

MET. 12 15.00     

7 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ.  τύπου DURALIFE   16 
ATM    DIN  160 MM 

MET. 60 18.00     

8 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ.  τύπου DURALIFE   16 
ATM    DIN  200 MM 

MET. 12 28.00     

9 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ.  τύπου DURALIFE   16 
ATM    DIN  400 MM 

MET. 12 94.00     

  
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ P. V. C. - 
ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ  

44167000-
8 

(Διάφορα 
εξαρτήμα

τα 
σωληνώσ

εων) 

          

1 
ΜΑΝΣΟΝ  τύπου DURALIFE   400mm   
16ATM 

ΤΕΜ. 5 380.00     

2 
ΜΑΝΣΟΝ  τύπου DURALIFE   355mm   
16ATM 

ΤΕΜ. 4 330.00     

3 
ΜΑΝΣΟΝ  τύπου DURALIFE   315mm   
16ATM 

ΤΕΜ. 4 265.00     

4 
ΜΑΝΣΟΝ  τύπου DURALIFE   200mm   
16ATM 

ΤΕΜ. 10 76.00     

5 
ΜΑΝΣΟΝ  τύπου DURALIFE   160mm   
16ATM 

ΤΕΜ. 10 30.00     

6 
ΜΑΝΣΟΝ  τύπου DURALIFE   140mm   
16ATM 

ΤΕΜ. 30 26.00     

7 
ΜΑΝΣΟΝ   τύπου DURALIFE   125mm   
16ATM 

ΤΕΜ. 30 24.00     

8 
ΜΑΝΣΟΝ  τύπου DURALIFE   110mm   
16ATM 

ΤΕΜ. 60 16.00     

9 
ΜΑΝΣΟΝ  τύπου DURALIFE   90mm   
16ATM 

ΤΕΜ. 100 10.00     

10 
ΜΑΝΣΟΝ τύπου  DURALIFE   75mm   
16ATM 

ΤΕΜ. 50 9.00     

11 
ΜΑΝΣΟΝ   τύπου DURALIFE   63mm   
16ATM 

ΤΕΜ. 100 8.00     

12 
ΜΑΝΣΟΝ  τύπου DURALIFE   50mm   
16ATM 

ΤΕΜ. 20 9.50     

13 
ΓΩΝΙΑ τύπου  DURALIFE   160mm   
16ATM  11° 

ΤΕΜ. 4 45.30     

14 
ΓΩΝΙΑ   τύπου DURALIFE   140mm   
16ATM  45° 

ΤΕΜ. 4 40.00     

15 
ΓΩΝΙΑ  τύπου DURALIFE   140mm   
16ATM  11° 

ΤΕΜ. 4 38.00     

16 
ΓΩΝΙΑ  τύπου DURALIFE   90mm   
16ATM  22° 

ΤΕΜ. 4 14.00     

17 
ΓΩΝΙΑ τύπου  DURALIFE   90mm   
16ATM  11° 

ΤΕΜ. 4 13.00     

18 
ΣΥΣΤΟΛΗ τύπου DURALIFE 
200/160mm 16ATM 

ΤΕΜ. 4 45.00     

19 
ΣΥΣΤΟΛΗ τύπου DURALIFE 
160/140mm 16ATM 

ΤΕΜ. 4 34.00     

20 
ΣΥΣΤΟΛΗ τύπου DURALIFE 
140/125mm 16ATM 

ΤΕΜ. 4 25.00     

21 
ΣΥΣΤΟΛΗ τύπου DURALIFE 
125/110mm 16ATM 

ΤΕΜ. 4 22.00     

22 
ΣΥΣΤΟΛΗ τύπου DURALIFE 110/90mm 
16ATM 

ΤΕΜ. 10 16.00     

23 
ΤΑΠΑ τύπου DURALIFE   63mm   
16ATM  

ΤΕΜ. 20 4.00     

24 
ΤΑΠΑ τύπου DURALIFE   75mm   
16ATM  

ΤΕΜ. 10 4.50     

25 
ΤΑΠΑ τύπου DURALIFE   90mm   
16ATM  

ΤΕΜ. 20 5.00     

26 
ΤΑΠΑ τύπου DURALIFE   110mm   
16ATM  

ΤΕΜ. 4 6.00     

  Φρεάτιο βανών Πολυπροπυλενίου           

1 Φρεάτιο βανών  /150  ΤΕΜ. 20 40.00     

  Ελαστικά παρεμβύσματα           

1 ονομαστικής διαμέτρου DN 50 ΤΕΜ. 100 1.20     
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2 ονομαστικής διαμέτρου DN 63 ΤΕΜ. 100 1.40     

3 ονομαστικής διαμέτρου DN 80 ΤΕΜ. 100 1.50     

4 ονομαστικής διαμέτρου DN 110 ΤΕΜ. 50 1.80     

5 ονομαστικής διαμέτρου DN 125 ΤΕΜ. 20 2.00     

6 ονομαστικής διαμέτρου DN 150 ΤΕΜ. 20 2.40     

7 ονομαστικής διαμέτρου DN 200 ΤΕΜ. 20 3.00     

8 ονομαστικής διαμέτρου DN 225 ΤΕΜ. 10 3.50     

  
ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ P.E 

44164200-
9 

(Σωλήνες) 

          

1 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ.  τύπου HYDROLIFE  16 
ATM   P.E. 100  20 MM  ΜΠΛΕ  
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 

MET. 1000 0.60     

2 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. τύπου HYDROLIFE  16 
ATM   P.E. 100  25 MM  ΜΠΛΕ  
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 

MET. 500 0.80     

3 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ.  τύπου HYDROLIFE  16 
ATM   P.E. 100  32 MM  ΜΠΛΕ  
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 

MET. 2000 1.00     

4 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ.  τύπου HYDROLIFE  16 
ATM   P.E. 100  63 MM  ΜΠΛΕ  
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 

MET. 1000 3.20     

5 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ.  τύπου HYDROLIFE  16 
ATM   P.E. 100  90 MM  ΜΠΛΕ  
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 

MET. 1000 6.50     

6 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. τύπου HYDROLIFE  16 
ATM   P.E. 100  110 MM  ΜΠΛΕ  
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 

MET. 200 9.70     

7 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. τύπου  HYDROLIFE  16 
ATM   P.E. 100  63 MM  ΜΠΛΕ  ΕΥΘ. 
ΤΜΗΜΑ 

MET. 130 3.20     

8 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. τύπου HYDROLIFE  16 
ATM   P.E. 100  75 MM  ΜΠΛΕ  ΕΥΘ. 
ΤΜΗΜΑ 

MET. 130 5.10     

9 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. τύπου HYDROLIFE  16 
ATM   P.E. 100  90 MM  ΜΠΛΕ  ΕΥΘ. 
ΤΜΗΜΑ 

MET. 260 6.50     

10 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ.  τύπου HYDROLIFE  16 
ATM   P.E. 100  110 MM  ΜΠΛΕ  ΕΥΘ. 
ΤΜΗΜΑ 

MET. 130 13.60     

11 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. τύπου HYDROLIFE  16 
ATM   P.E. 100  140 MM  ΜΠΛΕ  ΕΥΘ. 
ΤΜΗΜΑ 

MET. 260 15.00     

12 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. τύπου HYDROLIFE  20 
ATM   P.E. 100  140 MM  ΜΠΛΕ  ΕΥΘ. 
ΤΜΗΜΑ 

MET. 260 16.50     

13 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ.  τύπου HYDROLIFE  16 
ATM   P.E. 100  160 MM  ΜΠΛΕ  ΕΥΘ. 
ΤΜΗΜΑ 

MET. 208 18.60     

14 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ.  τύπου HYDROLIFE  20 
ATM   P.E. 100  160 MM  ΜΠΛΕ  ΕΥΘ. 
ΤΜΗΜΑ 

MET. 208 23.80     

15 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. τύπου HYDROLIFE  32 
ATM   P.E. 100  400 MM  ΜΠΛΕ  ΕΥΘ. 
ΤΜΗΜΑ 

MET. 12 100.00     

16 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ.  τύπου HYDROLIFE  16 
ATM   P.E. 100  200 MM  ΜΠΛΕ  ΕΥΘ. 
ΤΜΗΜΑ 

MET. 208 29.50     

17 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. τύπου HYDROLIFE  S.D.  
18*2,55   MM  ΜΠΛΕ   ΚΟΥΛΟΥΡΑ 

MET. 1,000 0.50     

18 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. τύπου  HYDROLIFE  S.D.  
22*3,00   MM  ΜΠΛΕ   ΚΟΥΛΟΥΡΑ 

MET. 2,000 0.65     

19 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ.  τύπου HYDROLIFE  S.D.  
28*3,00   MM  ΜΠΛΕ   ΚΟΥΛΟΥΡΑ 

MET. 1,000 0.90     

20 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ.  τύπου HYDROLIFE  S.D.  
32*3,00   MM  ΜΠΛΕ   ΚΟΥΛΟΥΡΑ 

MET. 2,000 1.10     

21 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. τύπου AQUALIFE HDPE 
10 ATM  20*1,90  MM  ΜΑΥΡΟ   
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 

MET. 50 0.48     

22 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. τύπου AQUALIFE HDPE 
10 ATM  25*1,80  MM  ΜΑΥΡΟ   
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 

MET. 50 0.55     

23 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. τύπου AQUALIFE HDPE 
10 ATM  32*1,90  MM  ΜΑΥΡΟ   
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 

MET. 50 0.80     
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24 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. τύπου AQUALIFE HDPE 
10 ATM  40*2,30 MM  ΜΑΥΡΟ   
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 

MET. 50 1.00     

25 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. τύπου ΣΠΙΡΑΛ ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΧΡΩΜΑ   1,1/4'' 

MET. 150 2.00     

26 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. τύπου ΣΠΙΡΑΛ ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΧΡΩΜΑ   1,1/2'' 

MET. 150 2.50     

  ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ P.E      

44167000-
8 

(Διάφορα 
εξαρτήμα

τα 
σωληνώσ

εων) 

          

  
Ηλεκτρομούφες πολυαιθυλενίου από 
ΡΕ 100 ΡΝ 16 at 

          

1 ονομαστικής διαμέτρου Φ 20 ΤΕΜ. 100 1.70     

2 ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 ΤΕΜ. 50 1.90     

3 ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 ΤΕΜ. 200 2.50     

4 ονομαστικής διαμέτρου Φ 50 ΤΕΜ. 20 2.30     

5 ονομαστικής διαμέτρου Φ 63 ΤΕΜ. 100 3.75     

6 ονομαστικής διαμέτρου Φ 75 ΤΕΜ. 10 6.00     

7 ονομαστικής διαμέτρου Φ 90 ΤΕΜ. 150 6.90     

8 ονομαστικής διαμέτρου Φ 110 ΤΕΜ. 50 7.40     

9 ονομαστικής διαμέτρου Φ 125 ΤΕΜ. 20 11.00     

10 ονομαστικής διαμέτρου Φ 140 ΤΕΜ. 50 13.50     

11 ονομαστικής διαμέτρου Φ 160 ΤΕΜ. 50 16.00     

12 ονομαστικής διαμέτρου Φ 200 ΤΕΜ. 30 26.00     

13 ονομαστικής διαμέτρου Φ 225 ΤΕΜ. 10 38.90     

14 ονομαστικής διαμέτρου Φ 355 ΤΕΜ. 10 152.00     

  
Ηλεκτρομούφες πολυαιθυλενίου από 
ΡΕ 100 ΡΝ 25 at 

          

1 ονομαστικής διαμέτρου Φ 110 ΤΕΜ. 50 30.00     

2 ονομαστικής διαμέτρου Φ 140 ΤΕΜ. 20 38.00     

3 ονομαστικής διαμέτρου Φ 160 ΤΕΜ. 40 50.00     

  
Ηλεκτροσέλλες πολυαιθυλενίου από 
ΡΕ 100 ΡΝ 16 at 

          

1 ονομαστικής διαμέτρου Φ 225Χ63 ΤΕΜ. 10 38.00     

2 ονομαστικής διαμέτρου Φ 200Χ63 ΤΕΜ. 10 35.00     

3 ονομαστικής διαμέτρου Φ 160Χ63 ΤΕΜ. 20 30.00     

4 ονομαστικής διαμέτρου Φ 140Χ63 ΤΕΜ. 20 28.00     

5 ονομαστικής διαμέτρου Φ 125Χ63 ΤΕΜ. 20 19.80     

6 ονομαστικής διαμέτρου Φ 110Χ63 ΤΕΜ. 50 26.00     

7 ονομαστικής διαμέτρου Φ   90Χ63 ΤΕΜ. 100 25.00     

8 ονομαστικής διαμέτρου Φ   75Χ63 ΤΕΜ. 20 17.80     

9 ονομαστικής διαμέτρου Φ   63Χ63 ΤΕΜ. 20 20.00     

  
Ηλεκτροκοπτικό πολυαιθυλενίου από 
ΡΕ 100 ΡΝ 16 at 

          

1 ονομαστικής διαμέτρου Φ 63Χ63 ΤΕΜ. 50 38.90     

2 ονομαστικής διαμέτρου Φ 63Χ32 ΤΕΜ. 200 19.00     

  
Ηλεκτροσυστολή πολυαιθυλενίου 
από ΡΕ 100 ΡΝ 16 at 

          

1 ονομαστικής διαμέτρου Φ 225Χ160 ΤΕΜ. 5 150.00     

2 ονομαστικής διαμέτρου Φ 200Χ160 ΤΕΜ. 10 145.00     

3 ονομαστικής διαμέτρου Φ 160Χ140 ΤΕΜ. 10 80.00     

4 ονομαστικής διαμέτρου Φ 160Χ110 ΤΕΜ. 2 49.00     

5 ονομαστικής διαμέτρου Φ 160Χ90 ΤΕΜ. 10 50.00     

6 ονομαστικής διαμέτρου Φ 140Χ110 ΤΕΜ. 5 44.00     

7 ονομαστικής διαμέτρου Φ 140Χ90 ΤΕΜ. 10 50.00     

8 ονομαστικής διαμέτρου Φ 110Χ90 ΤΕΜ. 10 25.00     

9 ονομαστικής διαμέτρου Φ 90Χ75 ΤΕΜ. 5 17.00     

10 ονομαστικής διαμέτρου Φ 90Χ63 ΤΕΜ. 20 15.00     

11 ονομαστικής διαμέτρου Φ 63Χ32 ΤΕΜ. 30 10.00     

12 ονομαστικής διαμέτρου Φ 32Χ25 ΤΕΜ. 10 5.00     

13 ονομαστικής διαμέτρου Φ 25Χ20 ΤΕΜ. 20 5.00     
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Ηλεκτρογωνία πολυαιθυλενίου από 
ΡΕ 100 ΡΝ 16 at  / 90° ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΕΩΝ 
ΑΚΡΩΝ 

          

1 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 225 (90ο) 
ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ 

ΤΕΜ. 4 48.00     

2 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 200 (90ο) 
ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ 

ΤΕΜ. 10 40.00     

3 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 160 (90ο) 
ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ 

ΤΕΜ. 10 80.00     

  
Ηλεκτρογωνία πολυαιθυλενίου από 
ΡΕ 100 ΡΝ 16 at  / 90°  

          

1 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 140 (90ο) 
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 

ΤΕΜ. 10 75.00     

2 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 125 (90ο) 
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 

ΤΕΜ. 10 28.00     

3 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 110 (90ο) 
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 

ΤΕΜ. 10 28.00     

4 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 90 (90ο) 
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 

ΤΕΜ. 20 25.00     

5 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 75 (90ο) 
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 

ΤΕΜ. 5 14.00     

6 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 63 (90ο) 
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 

ΤΕΜ. 20 15.00     

7 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 (90ο) 
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 

ΤΕΜ. 20 10.00     

  
Ηλεκτρογωνία πολυαιθυλενίου από 
ΡΕ 100 ΡΝ 16 at  / 45° ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΕΩΝ 
ΑΚΡΩΝ 

          

1 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 225 (45ο) 
ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ 

ΤΕΜ. 4 58.00     

  
Ηλεκτρογωνία πολυαιθυλενίου από 
ΡΕ 100 ΡΝ 16 at  / 45° 
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 

          

1 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 200 (45ο) 
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 

ΤΕΜ. 10 120.00     

2 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 160 (45ο) 
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 

ΤΕΜ. 10 57.00     

3 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 140 (45ο) 
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 

ΤΕΜ. 10 55.00     

4 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 125 (45ο) 
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 

ΤΕΜ. 6 28.00     

5 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 110 (45ο) 
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 

ΤΕΜ. 10 25.00     

6 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 90 (45ο) 
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 

ΤΕΜ. 10 23.00     

7 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 75 (45ο) 
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 

ΤΕΜ. 4 15.00     

8 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 63 (45ο) 
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 

ΤΕΜ. 10 12.00     

  
Λαιμός φλάντζας ευθέων άκρων 
πολυαιθυλενίου από ΡΕ 100 ΡΝ 16 at 

          

1 ονομαστικής διαμέτρου Φ 200 ΤΕΜ. 10 20.65     

2 ονομαστικής διαμέτρου Φ 160 ΤΕΜ. 10 16.00     

3 ονομαστικής διαμέτρου Φ 140 ΤΕΜ. 10 12.00     

4 ονομαστικής διαμέτρου Φ 125 ΤΕΜ. 4 10.00     

5 ονομαστικής διαμέτρου Φ 110 ΤΕΜ. 30 8.00     

6 ονομαστικής διαμέτρου Φ 90 ΤΕΜ. 40 7.00     

7 ονομαστικής διαμέτρου Φ 75 ΤΕΜ. 5 6.00     

8 ονομαστικής διαμέτρου Φ 63 ΤΕΜ. 50 4.00     

  
Ηλεκτροταυ πολυαιθυλενίου από ΡΕ 
100 ΡΝ 16  at 

          

1 ονομαστικής διαμέτρου Φ 140 ΤΕΜ. 4 41.40     

2 ονομαστικής διαμέτρου Φ 125 ΤΕΜ. 4 47.00     

3 ονομαστικής διαμέτρου Φ 110 ΤΕΜ. 5 45.00     

4 ονομαστικής διαμέτρου Φ 90 ΤΕΜ. 10 28.00     

5 ονομαστικής διαμέτρου Φ 75 ΤΕΜ. 10 17.00     

6 ονομαστικής διαμέτρου Φ 63 ΤΕΜ. 10 18.00     

7 ονομαστικής διαμέτρου Φ 32  ΤΕΜ. 50 12.00     

  
Ταυ Ευθεων ακρων πολυαιθυλενίου 
ΡΕ 100 ΡΝ 16  at 
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1 ονομαστικής διαμέτρου Φ 225 ΤΕΜ. 4 60.00     

2 ονομαστικής διαμέτρου Φ 200 ΤΕΜ. 4 52.00     

3 ονομαστικής διαμέτρου Φ 160 ΤΕΜ. 6 28.00     

4 ονομαστικής διαμέτρου Φ 125 ΤΕΜ. 4 25.00     

5 ονομαστικής διαμέτρου Φ 110 ΤΕΜ. 10 20.00     

6 ονομαστικής διαμέτρου Φ 90 ΤΕΜ. 10 17.00     

  
ΤΑΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΥΣΤΟΛΛΙΚΑ Ρ.Ε 

          

1 
ΤΑΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Ρ.Ε. Φ90Χ63Χ90 

ΤΕΜ. 5 20.00     

2 
ΤΑΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Ρ.Ε. Φ110Χ63Χ110 

ΤΕΜ. 2 23.00     

3 
ΤΑΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Ρ.Ε. Φ140Χ63Χ140 

ΤΕΜ. 2 125.00     

4 
ΤΑΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Ρ.Ε. Φ140Χ90Χ140 

ΤΕΜ. 2 118.00     

5 
ΤΑΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Ρ.Ε. Φ160Χ90Χ160 

ΤΕΜ. 2 52.00     

6 
ΤΑΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Ρ.Ε. Φ200Χ90Χ200 

ΤΕΜ. 2 98.00     

  

Εξάρτημα μετάβασης αρσενικό 
σπείρωμα ευθέων 
άκρωνπολυαιθυλενίου από 
ΡΕ100ΡΝ16at 

          

1 ονομαστικής διαμέτρου Φ 20χ1/2''  ΤΕΜ. 10 12.00     

2 ονομαστικής διαμέτρου Φ 25χ3/4'' ΤΕΜ. 10 14.00     

3 ονομαστικής διαμέτρου Φ 32χ1''  ΤΕΜ. 200 16.00     

4 ονομαστικής διαμέτρου Φ 63χ2''  ΤΕΜ. 30 26.70     

  
Εξάρτημα μετάβασης θηλυκό 
σπείρωμα  ευθέων άκρων 
πολυαιθυλενίου από ΡΕ100ΡΝ16at 

          

1 ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 Χ 1''  ΤΕΜ. 10 18.00     

2 ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 Χ 3/4''  ΤΕΜ. 50 24.00     

  
Ηλεκτροπώμα  πολυαιθυλενίου από 
ΡΕ 100 ΡΝ 16 at  ονομαστικής 
διαμέτρου Φ 32 

        

1 
Ηλεκτροπώμα  πολυαιθυλενίου από ΡΕ 
100 ΡΝ 16 at 

ΤΕΜ. 10 10.00     

  
Ηλεκτροπώμα πολυαιθυλενίου από 
ΡΕ100ΡΝ16at ονομαστικής διαμέτρου 
Φ 63 αποτελούμενο από: 

ΤΕΜ.         

1 
Πώμα  ευθέων άκρων πολυαιθυλενίου 
από ΡΕ 100 ΡΝ 16 ονομαστικής 
διαμέτρου Φ 63 

ΤΕΜ. 22 5.00     

2 
Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου από ΡΕ 
100 ΡΝ 16 ονομαστικής διαμέτρου Φ 63 

ΤΕΜ. 7 4.00     

  
Ηλεκτροπώμα  πολυαιθυλενίου από 
ΡΕ 100 ΡΝ 16 at ονομαστικής 
διαμέτρου  Φ 75 αποτελούμενο από: 

          

1 
Πώμα  ευθέων άκρων πολυαιθυλενίου 
από ΡΕ 100 ΡΝ 16 ονομαστικής 
διαμέτρου Φ 75 

ΤΕΜ. 5 8.50     

2 
Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου από ΡΕ 
100 ΡΝ 16 ονομαστικής διαμέτρου Φ 75 

ΤΕΜ. 10 8.00     

  
Ηλεκτροπώμα  πολυαιθυλενίου από 
ΡΕ 100 ΡΝ 16 at ονομαστικής 
διαμέτρου Φ 90 αποτελούμενο από: 

          

1 
Πώμα  ευθέων άκρων πολυαιθυλενίου 
από ΡΕ 100 ΡΝ 16 ονομαστικής 
διαμέτρου Φ 90 

ΤΕΜ. 2 9.00     

2 
Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου από ΡΕ 
100 ΡΝ 16 ονομαστικής διαμέτρου Φ 90 

ΤΕΜ. 2 7.00     

  
Ηλεκτροπώμα  πολυαιθυλενίου από 
ΡΕ 100 ΡΝ 16 at ονομαστικής 
διαμέτρου Φ 110 αποτελούμενο από: 

          

1 
Πώμα  ευθέων άκρων πολυαιθυλενίου 
από ΡΕ 100 ΡΝ 16 ονομαστικής 
διαμέτρου Φ 110 

ΤΕΜ. 2 17.00     

2 
Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου από ΡΕ 
100 ΡΝ 16 ονομαστικής διαμέτρου Φ 
110 

ΤΕΜ. 2 9.00     
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Ηλεκτροπώμα  πολυαιθυλενίου από 
ΡΕ 100 ΡΝ 16 at ονομαστικής 
διαμέτρου Φ 125 αποτελούμενο από: 

          

1 
Πώμα  ευθέων άκρων πολυαιθυλενίου 
από ΡΕ 100 ΡΝ 16 ονομαστικής 
διαμέτρου Φ 125 

ΤΕΜ. 2 13.00     

2 
Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου από ΡΕ 
100 ΡΝ 16 ονομαστικής διαμέτρου Φ 
125 

ΤΕΜ. 2 11.00     

  
Ηλεκτροπώμα  πολυαιθυλενίου από 
ΡΕ 100 ΡΝ 16 at ονομαστικής 
διαμέτρου Φ 140 αποτελούμενο από: 

          

1 
Πώμα  ευθέων άκρων πολυαιθυλενίου 
από ΡΕ 100 ΡΝ 16 ονομαστικής 
διαμέτρου Φ 140 

ΤΕΜ. 5 15.00     

2 
Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου από ΡΕ 
100 ΡΝ 16 ονομαστικής διαμέτρου Φ 
140 

ΤΕΜ. 5 13.50     

  
Ηλεκτροπώμα  πολυαιθυλενίου από 
ΡΕ 100 ΡΝ 16 at ονομαστικής 
διαμέτρου Φ 160 αποτελούμενο από: 

          

1 
Πώμα  ευθέων άκρων πολυαιθυλενίου 
από ΡΕ 100 ΡΝ 16 ονομαστικής 
διαμέτρου Φ 160 

ΤΕΜ. 5 18.00     

2 
Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου από ΡΕ 
100 ΡΝ 16 ονομαστικής διαμέτρου Φ 
160 

ΤΕΜ. 5 15.00     

  
Ηλεκτροπώμα  πολυαιθυλενίου από 
ΡΕ 100 ΡΝ 16 at ονομαστικής 
διαμέτρου Φ 200 αποτελούμενο από: 

          

1 
Πώμα  ευθέων άκρων πολυαιθυλενίου 
από ΡΕ 100 ΡΝ 16 ονομαστικής 
διαμέτρου Φ 200 

ΤΕΜ. 2 30.00     

2 
Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου από ΡΕ 
100 ΡΝ 16 ονομαστικής διαμέτρου Φ 
200 

ΤΕΜ. 2 26.00     

  Ενωτικα Πολυαιθυλαινιου αρδευσης            

1 
Ενωτικα Πολυαιθυλαινιου αρδευσης  Φ 
20  

ΤΕΜ. 50 0.80     

2 
Ενωτικα Πολυαιθυλαινιου αρδευσης  Φ 
25  

ΤΕΜ. 50 1.00     

3 
Ενωτικα Πολυαιθυλαινιου αρδευσης  Φ 
32 

ΤΕΜ. 100 1.00     

4 
Ενωτικα Πολυαιθυλαινιου αρδευσης  Φ 
50 

ΤΕΜ. 50 1.20     

  ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ               

1 
ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟ  ΦΡΕΑΤΙΟ 
ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ  ΤΥΠΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑ 
ΕΥΔΑΠ  (35*35) 

ΤΕΜ. 200 45.00     

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΙ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
24%) 

            

TMHMA III : ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ   

   Βάνα σύρτου Ελαστικής Εμφραξης    

44167000-
8 

(Διάφορα 
εξαρτήμα

τα 
σωληνώσ

εων) 

          

  

Βάνα σύρτου Ελαστικής Εμφραξης       
PN 16    Με ελαστική έμφραξη σύμφωνα 
ΕΝ 1171, face to face  σειρά 14, ΕΝ 
558-1  , με φλάντζες σύμφωνα με  ΕΝ  
1092-2 .  Σώμα, κάλυμμα  και σύρτης  
σύμφωνα με  EN 1563 (ελατός 
χυτοσίδηρος EN-GJS 500) .  Πλήρης    
επικάλυψη σύρτου με ελαστομερές  
EPDM (CE marking) για νερό 
σύμφωναμε  EN 681-1, Δακτύλιος 
στεγανότητας καλύμματος  από EPDM  
για νερό σύμφωναμε  EN 681-1,  
Ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας από 
EPDM  για νερό σύμφωναμε  EN 681-1,  
Aξονας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 
420 (X20 Cr13) σύμφωναμε  EN 10 088-
1   με περικόχλιο άξονα από ορείχαλκο.  
Αντιδιαβρωτική εποξειδική εσωτερική και 
εξωτερική προστασία RESICOAT 9000 
R4 BLUE πάχους >    250μm σύμφωνα 
με DIN 30677  

          

1 ονομαστικής διαμέτρου DN 50 ΤΕΜ. 20 90.00     
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2 ονομαστικής διαμέτρου DN 80 ΤΕΜ. 20 120.00     

3 ονομαστικής διαμέτρου DN 100 ΤΕΜ. 20 140.00     

4 ονομαστικής διαμέτρου DN 125 ΤΕΜ. 10 190.00     

5 ονομαστικής διαμέτρου DN 150 ΤΕΜ. 15 275.00     

6 ονομαστικής διαμέτρου DN 200 ΤΕΜ. 10 360.00     

7 ονομαστικής διαμέτρου DN 80 / PN 25 ΤΕΜ. 4 280.00     

  
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ -  ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ - 
ΒΑΛΒΙΔΕΣ 

          

1 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ   Φ 90  
/10 at  

ΤΕΜ. 15 340.00     

2 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ   Φ 90  
/16 at  

ΤΕΜ. 4 360.00     

3 
ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΧΥΤΟΣ   ΦΛΑΝΤΖ. Φ63 / 16 at 

ΤΕΜ. 6 210.00     

4 
ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΧΥΤΟΣ   ΦΛΑΝΤΖ. Φ90 / 16 at 

ΤΕΜ. 6 260.00     

5 
ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΧΥΤΟΣ   ΦΛΑΝΤΖ. Φ110 / 16 at 

ΤΕΜ. 2 430.00     

6 
ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΧΥΤΟΣ   ΦΛΑΝΤΖ. Φ63 /  25 at 

ΤΕΜ. 4 200.00     

7 
ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΧΥΤΟΣ ΜΕ   ΒΟΛΤΑ 2'' / 16 at 

ΤΕΜ. 10 175.00     

8 
ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΧΥΤΟΣ ΜΕ   ΒΟΛΤΑ 2'' / 25 at 

ΤΕΜ. 5 250.00     

9 
ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
PVC  Φ 3/4'' / 16 at 

ΤΕΜ. 5 100.00     

10 
ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
PVC  Φ 1'' / 16 at 

ΤΕΜ. 5 100.00     

11 
ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
PVC  Φ 2'' / 16 at 

ΤΕΜ. 5 190.00     

12 
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΙΠΛΙΓΜΑΤΙΚΗ  1,1/2'' ΜΕ  
ΡΥΘΜΙΣΗ  

ΤΕΜ. 2 300.00     

13 
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΙΚΗ 
ΒΑΛΒΙΔΔΑ)  0 - 6 Bar  

ΤΕΜ. 4 80.00     

14 
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΙΚΗ 
ΒΑΛΒΙΔΔΑ)  0 - 10 Bar  

ΤΕΜ. 4 90.00     

15 
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ  (ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΙΚΗ 
ΒΑΛΒΙΔΔΑ)  2 - 14 Bar (0,7 - 4)Bar 

ΤΕΜ. 4 100.00     

  
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ    

          

  
ΤΑΥ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ  ΒΑΡΕΩΣ  
ΤΥΠΟΥ  

          

1 
ΤΑΥ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ  ΒΑΡΕΩΣ  ΤΥΠΟΥ  
1/2" 

ΤΕΜ. 400 1.60     

2 
ΤΑΥ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ  ΒΑΡΕΩΣ  ΤΥΠΟΥ  
3/4" 

ΤΕΜ. 400 2.40     

3 
ΤΑΥ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ  ΒΑΡΕΩΣ  ΤΥΠΟΥ  
1" 

ΤΕΜ. 100 3.80     

4 
ΤΑΥ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ  ΒΑΡΕΩΣ  ΤΥΠΟΥ  
1 1/4" 

ΤΕΜ. 10 7.90     

5 
ΤΑΥ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ  ΒΑΡΕΩΣ  ΤΥΠΟΥ  
1 1/2" 

ΤΕΜ. 10 8.40     

6 
ΤΑΥ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ  ΒΑΡΕΩΣ  ΤΥΠΟΥ  
2" 

ΤΕΜ. 10 17.50     

  
ΜΟΥΦΕΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ   ΒΑΡΕΩΣ  
ΤΥΠΟΥ  ΔΕΞΙΕΣ  

          

1 
ΜΟΥΦΕΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ   ΒΑΡΕΩΣ  
ΤΥΠΟΥ  ΔΕΞΙΕΣ  1/2" 

ΤΕΜ. 100 1.00     

2 
ΜΟΥΦΕΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ   ΒΑΡΕΩΣ  
ΤΥΠΟΥ  ΔΕΞΙΕΣ  3/4" 

ΤΕΜ. 100 1.20     

3 
ΜΟΥΦΕΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ   ΒΑΡΕΩΣ  
ΤΥΠΟΥ  ΔΕΞΙΕΣ  1" 

ΤΕΜ. 50 2.00     

  
ΡΑΚΟΡ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΧΑΛΚΟΥ  ΜΕ  
ΔΑΚΤΥΛΙΟ  PVC  

          

1 
ΡΑΚΟΡ  ΑΡΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΧΑΛΚΟΥ  
ΜΕ  ΔΑΚΤΥΛΙΟ  PVC Φ18 

ΤΕΜ. 50 2.20     

2 
ΡΑΚΟΡ  ΘΗΛ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΧΑΛΚΟΥ  
ΜΕ  ΔΑΚΤΥΛΙΟ  PVC Φ18 

ΤΕΜ. 50 2.20     

3 
ΡΑΚΟΡ  ΑΡΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΧΑΛΚΟΥ  
ΜΕ  ΔΑΚΤΥΛΙΟ  PVC Φ22 

ΤΕΜ. 10 3.20     

4 
ΡΑΚΟΡ  ΘΗΛ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΧΑΛΚΟΥ  
ΜΕ  ΔΑΚΤΥΛΙΟ  PVC Φ22 

ΤΕΜ. 50 3.10     

  
ΤΑΠΕΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ  ΒΑΡΕΩΣ  
ΤΥΠΟΥ  
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1 
ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ  ΒΑΡΕΩΣ 
ΤΥΠΟΥ ΘΗΛ 1/2" 

ΤΕΜ. 50 0.60     

2 
ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΒΑΡΕΩΣ 
ΤΥΠΟΥ ΘΗΛ 3/4" 

ΤΕΜ. 50 0.70     

3 
ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΒΑΡΕΩΣ 
ΤΥΠΟΥ ΘΗΛ 1" 

ΤΕΜ. 20 1.00     

4 
ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΒΑΡΕΩΣ 
ΤΥΠΟΥ ΘΗΛ 1 1/4" 

ΤΕΜ. 10 1.80     

5 
ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΒΑΡΕΩΣ 
ΤΥΠΟΥ ΘΗΛ 1 1/2" 

ΤΕΜ. 10 2.50     

6 
ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΒΑΡΕΩΣ 
ΤΥΠΟΥ ΘΗΛ 2" 

ΤΕΜ. 10 3.80     

7 
ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΒΑΡΕΩΣ 
ΤΥΠΟΥ ΑΡΣ 1/2" 

ΤΕΜ. 100 0.60     

8 
ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΒΑΡΕΩΣ 
ΤΥΠΟΥ ΑΡΣ 3/4" 

ΤΕΜ. 100 0.90     

9 
ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΒΑΡΕΩΣ 
ΤΥΠΟΥ ΑΡΣ 1" 

ΤΕΜ. 10 1.30     

10 
ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΒΑΡΕΩΣ 
ΤΥΠΟΥ ΑΡΣ 1 1/4" 

ΤΕΜ. 10 2.50     

11 
ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΒΑΡΕΩΣ 
ΤΥΠΟΥ ΑΡΣ 1 1/2" 

ΤΕΜ. 10 4.10     

12 
ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΒΑΡΕΩΣ 
ΤΥΠΟΥ ΑΡΣ 2" 

ΤΕΜ. 5 4.80     

  
ΣΥΣΤΟΛΕΣ   ΑΜΕΡΙΚΗΣ  
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ Β.Τ. 

          

1 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ Β.Τ. 2"Χ 1 1/2" 

ΤΕΜ. 10 6.00     

2 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ Β.Τ. 2"Χ 1 1/4" 

ΤΕΜ. 10 5.50     

3 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ Β.Τ. 2"Χ1" 

ΤΕΜ. 10 6.50     

4 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ Β.Τ. 1"Χ3/4" 

ΤΕΜ. 200 1.40     

5 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ Β.Τ. 1"Χ1/2" 

ΤΕΜ. 200 1.60     

6 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ Β.Τ. 1"Χ 1 1/2" 

ΤΕΜ. 10 4.00     

7 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ Β.Τ. 3/4"Χ1/2" 

ΤΕΜ. 200 0.90     

  
ΣΥΣΤΟΛΕΣ   ΑΓΓΛΙΑΣ  ( ΜΠΟΥΚΑΛΑ) 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ Β.Τ.   

          

1 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
Β.Τ. 1"Χ2" 

ΤΕΜ. 10 10.00     

2 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
Β.Τ. 1"Χ1/2" 

ΤΕΜ. 10 1.90     

3 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
Β.Τ. 1"Χ1 1/4" 

ΤΕΜ. 10 3.40     

4 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
Β.Τ. 1"Χ 1 1/2" 

ΤΕΜ. 10 4.10     

5 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
Β.Τ. 3/4"Χ1/2" 

ΤΕΜ. 100 1.50     

6 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
Β.Τ. 1"Χ3/4" 

ΤΕΜ. 100 1.80     

  
ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ   Μ.Ε.  
ΒΟΛΤΑ   Β.Τ.   

          

1 
ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ Μ.Ε.ΒΟΛΤΑ 
Β.Τ. 1/2" 

ΤΕΜ. 200 1.50     

2 
ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ Μ.Ε.ΒΟΛΤΑ 
Β.Τ. 3/4" 

ΤΕΜ. 300 2.30     

3 
ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ Μ.Ε.ΒΟΛΤΑ 
Β.Τ. 1" 

ΤΕΜ. 50 3.70     

4 
ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ Μ.Ε.ΒΟΛΤΑ 
Β.Τ. 2" 

ΤΕΜ. 10 18.50     

  
ΓΩΝΙΕΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ   ΜΕΣΑ   
ΒΟΛΤΑ  Β.Τ.  

          

1 
ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΜΕΣΑ  
ΒΟΛΤΑ Β.Τ. 1/2" 

ΤΕΜ. 100 1.40     

2 
ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ 
Β.Τ. 3/4" 

ΤΕΜ. 400 2.30     

3 
ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ 
Β.Τ. 1" 

ΤΕΜ. 10 3.40     

4 
ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ 
Β.Τ. 1 1/2" 

ΤΕΜ. 10 8.60     

5 
ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ 
Β.Τ. 2" 

ΤΕΜ. 10 16.00     
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  ΜΑΣΤΟΙ   ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ  Β.Τ.             

1 ΜΑΣΤΟΙ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ  Β.Τ.  1/2" ΤΕΜ. 200 0.60     

2 ΜΑΣΤΟΙ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ   Β.Τ. 3/4" ΤΕΜ. 200 0.70     

3 ΜΑΣΤΟΙ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ   Β.Τ. 1" ΤΕΜ. 50 0.90     

4 ΜΑΣΤΟΙ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ   Β.Τ. 1 1/4" ΤΕΜ. 10 1.60     

5 ΜΑΣΤΟΙ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ   Β.Τ. 1 1/2" ΤΕΜ. 10 2.70     

6 ΜΑΣΤΟΙ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ   Β.Τ. 2" ΤΕΜ. 10 3.80     

  
ΡΑΚΟΡ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ  ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  
ΣΥΣΦΙΞΗΣ  ΓΙΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ 

          

1 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ Φ16Χ1/2'' 
(με δακτυλιδι τεφλον) 

ΤΕΜ. 50 2.00     

2 

ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ  Φ18 Χ 
1/2''     με (ορειχαλκινο δακτυλιδι ή 
δακτυλιδι τεφλον ) 

ΤΕΜ. 30 2.50     

3 

ΡΑΚΟΡ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ  Φ 22 Χ 
3/4''     με (ορειχαλκινο δακτυλιδι ή 
δακτυλιδι τεφλον ) 

ΤΕΜ. 20 4.20     

4 
ΡΑΚΟΡΑΚΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΠΛΗΡΗ   9* 11  
ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ 

ΤΕΜ. 100 0.80     

5 
ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΚΟΥ  
9* 11  ( ΚΩΝΙΚΑ) 

ΤΕΜ. 200 0.05     

  
ΡΑΚΟΡ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ  ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  
ΣΥΣΦΙΞΗΣ  ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 

          

1 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΙΔ/ΛΗΝΑ.  ΑΡΣ.  Φ21 Χ 1/2" 

ΤΕΜ. 40 8.00     

2 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΙΔ/ΛΗΝΑ.  ΑΡΣ.  Φ27 Χ 3/4" 

ΤΕΜ. 40 8.50     

3 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΙΔ/ΛΗΝΑ.  ΑΡΣ.  Φ34 Χ 1" 

ΤΕΜ. 40 15.50     

4 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΙΔ/ΛΗΝΑ.  ΑΡΣ.  Φ 42 Χ 1 1/4" 

ΤΕΜ. 10 17.40     

5 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΙΔ/ΛΗΝΑ.  ΑΡΣ.  Φ 49 Χ 1 1/2" 

ΤΕΜ. 10 42.60     

6 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΙΔ/ΛΗΝΑ.  ΑΡΣ.  Φ60 Χ 2" 

ΤΕΜ. 10 64.00     

7 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΙΔ/ΛΗΝΑ.  ΘΗΛ.  Φ21 Χ 1/2" 

ΤΕΜ. 10 8.00     

8 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΙΔ/ΛΗΝΑ.  ΘΗΛ.  Φ27 Χ 3/4" 

ΤΕΜ. 10 8.50     

9 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΙΔ/ΛΗΝΑ.  ΘΗΛ.  Φ34 Χ 1" 

ΤΕΜ. 10 15.50     

10 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΙΔ/ΛΗΝΑ.  ΘΗΛ.  Φ42 Χ 1 1/4" 

ΤΕΜ. 10 17.40     

11 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΙΔ/ΛΗΝΑ.  ΘΗΛ.  Φ49 Χ 1 1/2" 

ΤΕΜ. 10 42.60     

12 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΙΔ/ΛΗΝΑ.  ΘΗΛ.  Φ 60 Χ 2" 

ΤΕΜ. 5 64.00     

  
ΡΑΚΟΡ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ  ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  
ΣΥΣΦΙΞΗΣ  ΓΙΑ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ / ΡΕΧ  

          

1 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ  
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΣ Φ16Χ2 Χ 
1/2'' 

ΤΕΜ. 50 1.40     

2 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ  
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΣ Φ18Χ2,5 Χ 
1/2'' 

ΤΕΜ. 300 1.40     

3 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ  
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΣ Φ18Χ2,5 Χ 
3/4''  

ΤΕΜ. 200 1.80     

4 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ  
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΣ Φ22Χ2,5 Χ 
3/4'' 

ΤΕΜ. 300 2.50     

5 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ  
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΣ Φ28Χ3  Χ 1'' 

ΤΕΜ. 50 5.00     

6 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ  
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΣ Φ32Χ3 Χ 1''    

ΤΕΜ. 300 5.40     

7 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ  
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΗΛ. Φ16Χ2 Χ 
1/2'' 

ΤΕΜ. 50 1.40     

8 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ  
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΗΛ. Φ18Χ2 Χ 
1/2'' 

ΤΕΜ. 300 1.50     
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9 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ  
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΗΛ. Φ18Χ2,5 Χ 
3/4''  

ΤΕΜ. 100 1.80     

10 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ  
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΗΛ. Φ22Χ2,5 Χ 
3/4'' 

ΤΕΜ. 100 2.50     

11 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ  
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΗΛ. Φ28Χ3  Χ 
3/4'' 

ΤΕΜ. 150 5.00     

12 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ  
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΗΛ. Φ32Χ3 Χ 
1''    

ΤΕΜ. 300 5.40     

  
ΡΑΚΟΡ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ  ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  
ΣΥΣΦΙΞΗΣ  ΓΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 3ης 
ΓΕΝΙΑΣ  ΡΕ100  

          

1 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΓΙΑ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΑΡΣ. Φ20 Χ 1/2'' 

ΤΕΜ. 150 2.40     

2 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΓΙΑ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΑΡΣ. Φ25 Χ 3/4'' 

ΤΕΜ. 100 3.30     

3 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΓΙΑ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΑΡΣ. Φ32 Χ 1'' 

ΤΕΜ. 150 5.50     

4 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΓΙΑ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΘΗΛ. Φ20 Χ 1/2'' 

ΤΕΜ. 150 2.40     

5 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΓΙΑ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΘΗΛ. Φ25 Χ 3/4'' 

ΤΕΜ. 100 3.30     

6 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΓΙΑ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΘΗΛ. Φ32 Χ 1'' 

ΤΕΜ. 150 5.50     

  
ΡΑΚΟΡ- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ   
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  
ΣΥΣΦΙΞΗΣ  ΓΙΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ 

          

1 

ΡΑΚΟΡ- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΝΩΤΙΚΟΣ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ  Φ18 Χ 18  
με (ορειχαλκινο δακτυλιδι  και δακτυλιδι 
τεφλον ) 

ΤΕΜ. 20 3.70     

2 

ΡΑΚΟΡ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΝΩΤΙΚΟΣ  
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ  Φ22 Χ 22  
με (ορειχαλκινο δακτυλιδι  και δακτυλιδι 
τεφλον ) 

ΤΕΜ. 20 5.30     

  
ΡΑΚΟΡ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ   
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  
ΣΥΣΦΙΞΗΣ  ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 

          

1 
ΡΑΚΟΡ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΟΡΕΙΧ. 
ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔ/ΛΗΝΑ.   1/2" Χ 
1/2'' 

ΤΕΜ. 10 11.00     

2 
ΡΑΚΟΡ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΟΡΕΙΧ. 
ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔ/ΛΗΝΑ.   3/4" Χ 
3/4'' 

ΤΕΜ. 10 12.00     

3 
ΡΑΚΟΡ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΟΡΕΙΧ. 
ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔ/ΛΗΝΑ.   1" Χ 
1'' 

ΤΕΜ. 10 23.00     

  
ΡΑΚΟΡ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΟΡΕΙΧΑΛ.  
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  ΣΥΣΦΙΞΗΣ  ΓΙΑ 
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ / ΡΕΧ  

          

1 
ΡΑΚΟΡ- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Φ18Χ18 

ΤΕΜ. 200 2.90     

2 
ΡΑΚΟΡ- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Φ22Χ22 

ΤΕΜ. 200 4.20     

3 
ΡΑΚΟΡ- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Φ28Χ28 

ΤΕΜ. 100 8.20     

4 
ΡΑΚΟΡ- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Φ32Χ32 

ΤΕΜ. 50 9.10     

  
ΡΑΚΟΡ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧΑ. 
ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΓΙΑ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 3ης ΓΕΝΙΑΣ ΡΕ100  

          

1 
ΡΑΚΟΡ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ  Φ20  

ΤΕΜ. 100 4.40     

2 
ΡΑΚΟΡ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ  Φ25 

ΤΕΜ. 20 6.00     

3 
ΡΑΚΟΡ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ  Φ32 

ΤΕΜ. 50 9.00     

4 ΡΑΚΟΡ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. ΤΕΜ. 20 18.00     
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ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ  Φ50 

5 
ΡΑΚΟΡ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ  Φ63 

ΤΕΜ. 20 30.00     

  
ΡΑΚΟΡ   ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ   
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ   (ΠΛΑΣΤΙΚΑ) 

          

1 
  ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΑΡΣΕΝ. Φ20 /16at 

ΤΕΜ. 100 1.00     

2 
  ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΑΡΣΕΝ. Φ25 /16at 

ΤΕΜ. 100 1.20     

3 
  ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΑΡΣΕΝ. Φ32 /16at 

ΤΕΜ. 100 1.50     

4 
  ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΑΡΣΕΝ. Φ50 /16at 

ΤΕΜ. 20 3.00     

5 
  ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΑΡΣΕΝ. Φ63 /16at 

ΤΕΜ. 20 4.00     

  
ΡΑΚΟΡ -  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ    
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥ   
(ΠΛΑΣΤΙΚΑ) 

          

1 
ΡΑΚΟΡ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΜΑΥΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ  
Φ 20 

ΤΕΜ. 20 1.90     

2 
ΡΑΚΟΡ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΜΑΥΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ  
Φ 25 

ΤΕΜ. 20 2.10     

3 
ΡΑΚΟΡ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΜΑΥΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ  
Φ 32 

ΤΕΜ. 20 2.50     

4 
ΡΑΚΟΡ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΜΑΥΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ  
Φ 50 

ΤΕΜ. 10 7.00     

  
ΒΑΝΕΣ    ΤΕΦΛΟΝ  ΟΛΙΚΗΣ 
ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ  

          

1 ΒΑΝΕΣ   ΤΕΦΛΟΝ   1/2" ΤΕΜ. 300 4.00     

2 ΒΑΝΕΣ   ΤΕΦΛΟΝ   3/4" ΤΕΜ. 300 4.50     

3 ΒΑΝΕΣ   ΤΕΦΛΟΝ  1" ΤΕΜ. 50 6.30     

4 ΒΑΝΕΣ   ΤΕΦΛΟΝ  1 1/2" ΤΕΜ. 10 14.40     

5 ΒΑΝΕΣ   ΤΕΦΛΟΝ  1 1/4" ΤΕΜ. 10 12.00     

6 ΒΑΝΕΣ   ΤΕΦΛΟΝ   2" ΤΕΜ. 30 21.60     

7 
ΒΑΝΕΣ   ΤΕΦΛΟΝ  ΜΕΣΑ-ΕΞΩ   
ΒΟΛΤΑ   3/4"  

ΤΕΜ. 100 4.30     

8 
ΒΑΝΕΣ   ΤΕΦΛΟΝ  ΜΕΣΑ-ΕΞΩ   
ΒΟΛΤΑ   1"  

ΤΕΜ. 100 7.00     

9 
ΒΑΝΕΣ   ΤΕΦΛΟΝ  ΜΕΣΑ-ΕΞΩ   
ΒΟΛΤΑ  2" 

ΤΕΜ. 30 23.40     

  ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ            

1 ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ  1/2"  3cm ΤΕΜ. 100 2.00     

2 ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ  1/2"  5cm ΤΕΜ. 100 2.30     

  
ΜΑΣΤΟΙ   ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ  
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ  

          

1 ΜΑΣΤΟΙ  ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ  3/4"Χ1/2" ΤΕΜ. 300 2.60     

2 ΜΑΣΤΟΙ  ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ  1"Χ3/4" ΤΕΜ. 300 3.30     

3 ΚΑΝΑΒΙ  ΤΕΜ. 20 6.00     

4 ΦΙΜΠΕΡ 1/2" ΤΕΜ. 500 0.03     

5 ΦΙΜΠΕΡ 3/4" ΤΕΜ. 3000 0.02     

  
ΚΛΕΦΤΕΣ    ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ   ΜΕ  4  
ΒΙΔΕΣ 

          

1 ΚΛΕΦΤΕΣ  ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΙ  1/2" ΤΕΜ. 40 4.50     

2 ΚΛΕΦΤΕΣ  ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΙ  3/4" ΤΕΜ. 40 8.00     

3 ΚΛΕΦΤΕΣ  ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΙ  1" ΤΕΜ. 20 10.50     

4 ΚΛΕΦΤΕΣ  ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΙ  1 1/2" ΤΕΜ. 10 14.00     

5 ΚΛΕΦΤΕΣ  ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΙ  1 1/4" ΤΕΜ. 10 15.20     

  
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ  ΚΟΛΛΑΡΑ    
ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ  ΜΕ   4   ΒΙΔΕΣ 

          

1 
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ  ΚΟΛΛΑΡΑ  
ΣΙΔ/ΛΗΝΑΣ  4ΩΝ  ΒΙΔΩΝ 1/2" 

ΤΕΜ. 50 14.00     

2 
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ  ΚΟΛΛΑΡΑ  
ΣΙΔ/ΛΗΝΑΣ  4ΩΝ  ΒΙΔΩΝ  3/4" 

ΤΕΜ. 50 16.00     

3 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ  ΚΟΛΛΑΡΑ  ΤΕΜ. 20 20.00     
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ΣΙΔ/ΛΗΝΑΣ  4ΩΝ  ΒΙΔΩΝ  1" 

4 
ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ   ΓΡΑΜΜΗΣ  
ΑΥΤΟΜΑΤΑ   1/2'' 

ΤΕΜ. 20 65.00     

  ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ  ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ             

1 
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ  ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ  0 - 6  
BAR 

ΤΕΜ. 20 12.00     

2 
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ  ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ  0 - 10  
BAR 

ΤΕΜ. 20 12.00     

3 
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ  ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ  0 - 16  
BAR 

ΤΕΜ. 20 12.00     

4 
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ  ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ  0 - 30  
BAR 

ΤΕΜ. 20 15.00     

5 TAINIA TEFLON   3/4 ΜΙΚΡΟ ΡΟΛΟ ΤΕΜ. 200 1.35     

6 TAINIA TEFLON  3/4  ΜΕΓΑΛΟ ΡΟΛΟ  ΤΕΜ. 200 2.50     

7 NHMA   TEFLON ΤΕΜ. 200 18.00     

  
ΚΡΟΥΝΟΙ  ΔΙΑΚΟΠΗΣ  ΟΛΙΚΗΣ 
ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ   ΑΡΣ/ΘΗΛ ΒΑΡΕΩΣ 
ΤΥΠΟΥ 

          

1 
ΚΡΟΥΝΟΙ  ΣΥΝΕΝΩΣΕΩΣ  ΘΗΛ/ΘΗΛ  
1"Χ1" 

ΤΕΜ. 30 7.40     

2 
ΚΡΟΥΝΟΙ  ΣΥΝΕΝΩΣΕΩΣ  ΑΡΣ/ΘΗΛ  
1"Χ1" 

ΤΕΜ. 30 12.00     

3 
ΣΕΤ (ΟΥΡΑ & ΡΑΚΟΡ)  ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ   
1/2 '' 

ΤΕΜ. 20 2.50     

  ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ            

1 
ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 3/4''  
cim 

ΤΕΜ. 10 6.00     

2 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 1'' ΤΕΜ. 10 9.00     

3 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 11/4'' ΤΕΜ. 5 13.00     

4 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 11/2'' ΤΕΜ. 5 21.00     

5 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 2'' ΤΕΜ. 5 27.00     

  ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ  ΚΛΑΠΕ ΜΕ ΓΛΩΣΑ            

1 ΚΛΑΠΕ ΜΕ ΓΛΩΣΑ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ   2'' ΤΕΜ. 8 35.00     

2 
ΚΛΑΠΕ ΜΕ ΓΛΩΣΑ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ 
11/2'' 

ΤΕΜ. 4 25.00     

3 
ΚΛΑΠΕ ΜΕ ΓΛΩΣΑ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ 
11/4'' 

ΤΕΜ. 4 20.00     

  ΚΩΝΙΚΟ ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ              

1 
ΚΩΝΙΚΟ ΡΑΚΟΡ ΜΕ ΤΡΕΛΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ 
Θ-Θ  2'' 

ΤΕΜ. 4 13.00     

2 
ΚΩΝΙΚΟ ΡΑΚΟΡ ΜΕ ΤΡΕΛΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ 
Θ-Θ  1 1/4'' 

ΤΕΜ. 4 8.00     

3 
ΚΩΝΙΚΟ ΡΑΚΟΡ ΜΕ ΤΡΕΛΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ 
Θ-Θ  1 1/2'' 

ΤΕΜ. 4 7.00     

  
ΕΞΑΡΤΗΜΑ   ΥΔΡΕΥΣΗΣ -  
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ                       

          

1 

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 
ΚΡΟΥΝΟΣ ΠΕΛΑΤΗ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ 
ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ,   ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ 
¾’’, ΟΠΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 15, ΡΝ25 

ΤΕΜ. 800 7.50     

2 
ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ 
ΚΡΟΥΝΟΥΣ 3/4''. 

ΤΕΜ. 2,000 0.03     

  
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΕΛΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  
ΑΓΩΓΩΝ            

          

1 
Υδραυλικη   Σελλα   52-64  L = 140mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 5 72.00     

2 
Υδραυλικη   Σελλα   59-71  L = 140mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 5 76.00     

3 
Υδραυλικη   Σελλα   71-84  L = 140mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 5 83.00     

4 
Υδραυλικη   Σελλα   81-93  L = 140mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 10 85.00     

5 
Υδραυλικη   Σελλα   87-109 L = 140mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 10 101.00     

6 
Υδραυλικη   Σελλα  104-126  L = 140mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 10 101.00     

7 
Υδραυλικη   Σελλα  113-136  L = 140mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 5 111.00     

8 Υδραυλικη   Σελλα  124-146  L = 140mm ΤΕΜ. 10 117.00     
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+-5% 

9 
Υδραυλικη   Σελλα  87-109   L =  210mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 5 154.00     

10 
Υδραυλικη   Σελλα 104-126  L = 210mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 5 155.00     

11 
Υδραυλικη   Σελλα 108-131  L = 210mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 5 157.00     

12 
Υδραυλικη   Σελλα  113-136  L = 210mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 5 158.00     

13 
Υδραυλικη   Σελλα  121-144  L = 210mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 5 160.00     

14 
Υδραυλικη   Σελλα  124-146  L = 210mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 5 161.00     

15 
Υδραυλικη   Σελλα  138-160  L = 210mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 5 174.00     

16 
Υδραυλικη   Σελλα  147-169  L = 210mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 5 177.00     

17 
Υδραυλικη   Σελλα  152-174  L = 210mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 5 180.00     

18 
Υδραυλικη   Σελλα  159-181  L = 210mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 5 222.00     

19 
Υδραυλικη   Σελλα  164-186  L = 210mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 5 224.00     

20 
Υδραυλικη   Σελλα  180-202  L = 210mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 4 241.00     

21 
Υδραυλικη   Σελλα   191-213 L = 210mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 4 248.00     

22 
Υδραυλικη   Σελλα  207-229 L = 210mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 4 259.00     

23 
Υδραυλικη   Σελλα  210-232 L = 210mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 4 259.00     

24 
Υδραυλικη   Σελλα  220-242 L = 210mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 4 260.00     

25 
Υδραυλικη   Σελλα  244-266 L = 210mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 4 270.00     

26 
Υδραυλικη   Σελλα  294-316 L = 210mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 4 514.00     

27 
Υδραυλικη   Σελλα  305-327 L = 210mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 2 495.00     

28 
Υδραυλικη   Σελλα  310-332 L = 210mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 2 499.00     

29 
Υδραυλικη   Σελλα  413-435 L = 210mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 1 568.00     

30 
Υδραυλικη   Σελλα   52-64    L =  280mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 4 160.00     

31 
Υδραυλικη   Σελλα   59-71    L =  280mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 4 166.00     

32 
Υδραυλικη   Σελλα   71-84    L =  280mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 4 170.00     

33 
Υδραυλικη   Σελλα   81-93    L =  280mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 4 173.00     

34 
Υδραυλικη   Σελλα  305-327 L =  280mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 1 510.00     

35 
Υδραυλικη   Σελλα 336-358  L = 280mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 1 625.00     

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
24%) 

            

TMHMA IV : ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   

  ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC 

44164200-
9 

(Σωλήνες) 

          

1 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ.ΤΥΠΟΥ TERRALIFE ΣΕΙΡΑ 
41 EN 1401 400ΜΜ  

MET. 18 48.00     

2 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. ΤΥΠΟΥ TERRALIFE 
ΣΕΙΡΑ 41 EN 1401 355ΜΜ 

MET. 12 37.00     

3 
ΠΛΑΣ.  ΣΩΛ. ΤΥΠΟΥ  TERRALIFE  
ΣΕΙΡΑ 41 EN 1401 315ΜΜ 

MET. 12 28.00     

4 
ΠΛΑΣ.  ΣΩΛ. ΤΥΠΟΥ  TERRALIFE  
ΣΕΙΡΑ 41 EN 1401   250ΜΜ 

MET. 18 20.00     

5 
ΠΛΑΣ.  ΣΩΛ. ΤΥΠΟΥ  TERRALIFE 
ΣΕΙΡΑ 41  EN 1401   200ΜΜ 

MET. 150 14.00     

6 
ΠΛΑΣ.  ΣΩΛ. ΤΥΠΟΥ  TERRALIFE  
ΣΕΙΡΑ 41 EN 1401   140ΜΜ 

MET. 50 12.00     

7 
ΠΛΑΣ.  ΣΩΛ. ΤΥΠΟΥ  TERRALIFE 
ΣΕΙΡΑ 41   ΕΛΟΤ  160ΜΜ 

MET. 150 8.20     
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8 
ΠΛΑΣ.  ΣΩΛ. ΤΥΠΟΥ  TERRALIFE   
ΣΕΙΡΑ 41   ΕΛΟΤ  125ΜΜ 

MET. 100 6.10     

9 
ΠΛΑΣ.  ΣΩΛ. ΤΥΠΟΥ SANILIFE  
STANDARD ΕΛΟΤ 686Α/100MM ΓΚΡΙ 

MET. 120 1.90     

10 
ΠΛΑΣ.  ΣΩΛ. ΤΥΠΟΥ  SANILIFE 
STANDARD  ΕΛΟΤ 686Α / 125MM ΓΚΡΙ 

MET. 120 2.80     

  ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC 

44167000-
8 

(Διάφορα 
εξαρτήμα

τα 
σωληνώσ

εων) 

          

1 
ΜΑΝΣΟΝ ΤΥΠΟΥ   TERRALIFE  ΣΕΙΡΑ 
41 400mm 

ΤΕΜ. 2 50.00     

2 
ΜΑΝΣΟΝ ΤΥΠΟΥ   TERRALIFE  ΣΕΙΡΑ 
41 355mm 

ΤΕΜ. 4 42.00     

3 
ΜΑΝΣΟΝ ΤΥΠΟΥ   TERRALIFE  ΣΕΙΡΑ 
41 315mm 

ΤΕΜ. 4 27.00     

4 
ΜΑΝΣΟΝ ΤΥΠΟΥ   TERRALIFE ΣΕΙΡΑ 
41  250mm 

ΤΕΜ. 4 15.30     

5 
ΜΑΝΣΟΝ ΤΥΠΟΥ   TERRALIFE ΣΕΙΡΑ 
41  225mm 

ΤΕΜ. 6 15.00     

6 
ΜΑΝΣΟΝ ΤΥΠΟΥ   TERRALIFE ΣΕΙΡΑ 
41  200mm 

ΤΕΜ. 10 8.00     

7 
ΜΑΝΣΟΝ ΤΥΠΟΥ   TERRALIFE ΣΕΙΡΑ 
41  160mm 

ΤΕΜ. 10 4.10     

8 
ΜΑΝΣΟΝ ΤΥΠΟΥ   TERRALIFE ΣΕΙΡΑ 
41  140mm 

ΤΕΜ. 10 3.70     

9 
ΜΑΝΣΟΝ ΤΥΠΟΥ   TERRALIFE  ΣΕΙΡΑ 
41 125mm 

ΤΕΜ. 10 2.80     

10 
ΚΑΜΠΥΛΗ ΤΥΠΟΥ TERRALIFE ΣΕΙΡΑ 
41 160mm 45° 

ΤΕΜ. 30 4.50     

11 
ΚΑΜΠΥΛΗ ΤΥΠΟΥ TERRALIFE ΣΕΙΡΑ 
41 125mm 45° 

ΤΕΜ. 50 2.80     

12 
ΚΑΜΠΥΛΗ ΤΥΠΟΥ TERRALIFE ΣΕΙΡΑ 
41 125mm 15° 

ΤΕΜ. 10 2.90     

13 
ΚΑΜΠΥΛΗ ΤΥΠΟΥ SANILIFE 100mm 
67,5° ΓΚΡΙ 

ΤΕΜ. 30 1.10     

14 
ΚΑΜΠΥΛΗ ΤΥΠΟΥ SANILIFE 100mm 
45° ΓΚΡΙ 

ΤΕΜ. 20 1.20     

15 
ΚΑΜΠΥΛΗ ΤΥΠΟΥ SANILIFE 125mm 
45° ΓΚΡΙ 

ΤΕΜ. 40 1.90     

16 
ΚΑΜΠΥΛΗ ΤΥΠΟΥ SANILIFE 100mm 
45° ΛΕΥΚΗ 

ΤΕΜ. 20 1.40     

17 
ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΤΥΠΟΥ 
SANILIFE 125/100mm ΛΕΥΚΗ 

ΤΕΜ. 20 1.30     

18 
ΤΑΠΑ  ΤΥΠΟΥ TERRALIFE ΣΕΙΡΑ 41 
ΑΡΣΕΝΙΚΗ  125mm 

ΤΕΜ. 20 1.10     

19 
ΤΑΠΑ  ΤΥΠΟΥ TERRALIFE ΣΕΙΡΑ 41 
ΘΗΛΥΚΗ  125mm 

ΤΕΜ. 20 1.70     

20 
ΤΑΠΑ ΒΙΔΩΤΗ ΤΥΠΟΥ SANILIFE 
100mm ΛΕΥΚΗ 

ΤΕΜ. 15 1.40     

21 
ΤΑΥ ΤΥΠΟΥ SANILIFE 100mm 87,5° 
ΛΕΥΚΟ 

ΤΕΜ. 10 1.50     

22 
ΚΟΛΛΑ TANGIT HENGEL (σε ΔΟΧΕΙΟ 
1 Kg ) 

ΤΕΜ. 40 28.00     

23 
Λιπαντικό για pvc εξαρτήματα (σε 

ΔΟΧΕΙΟ 10 Kg ) 
ΤΕΜ. 5 3.00     

  
ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΝΑΜΟΝΩΝ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC      

          

1 
ΦΡΕΑΤΙΑ   ΑΝΑΜΟΝΩΝ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
YΔΑΤΩΝ ΑΠΟ PVC ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ 315 

ΤΕΜ. 40 150.00     

  
ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ΦΡΕΑΤΙΑ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

          

1 
ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟ  ΦΡΕΑΤΙΟ  ΚΩΝΟΣ 
ΦΡΕΑΤΙΟΥ  Φ-1200 / 600 

ΤΕΜ. 10 72.71     

2 
ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΣΥΛΟΓΗΣ ΜΟΝΟ ΜΕ 
ΚΡΑΣΠΕΔΟ ΚΑΙ ΣΧΑΡΑ C250 

TEM 4 482.00     

3 
ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΣΥΛΟΓΗΣ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 
C250 

TEM 4 389.60     

  
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΟΜΒΡΙΩΝ 

44164200-
9 

(Σωλήνες) 

          

1 
ΣΩΛΗΝΑΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
Φ-1200 / 100 

ΤΕΜ. 5 72.71     

2 
ΣΩΛΗΝΑΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
Φ-1200 / 80 

ΤΕΜ. 5 63.46     

3 
ΣΩΛΗΝΑΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
Φ-1200 / 50 

ΤΕΜ. 5 52.88     
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4 
ΣΩΛΗΝΑΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
Φ-1200 / 25 

ΤΕΜ. 5 51.11     

5 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΑΟΠΛΗ  Φ-500 / 
1000 

ΤΕΜ. 5 10.58     

6 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΑΟΠΛΗ  Φ-600 / 
1000 

ΤΕΜ. 5 15.33     

7 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΑΟΠΛΗ  Φ-800 / 
1000 

ΤΕΜ. 5 25.63     

8 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΑΟΠΛΗ  Φ-1000 / 
1000 

ΤΕΜ. 5 34.90     

  
ΚΑΠΑΚΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

44167000-
8 

(Διάφορα 
εξαρτήμα

τα 
σωληνώσ

εων) 

          

1 
ΚΥΚΛΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ  ΦΡΕΑΤΙΟΥ  Φ800 / 
DN 400 

ΤΕΜ. 10 345.00     

2 
ΚΥΚΛΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ  ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΜΕ 
ΠΕΡΙΣΤΟΜΙΟ    ΔΙΑΤΟΜΗΣ   Φ315 / 
Β125 ( 400*400) 

ΤΕΜ. 40 53.63     

3 
ΣΧΑΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ   500*500 
C 250 

ΤΕΜ. 10 175.50     

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙV (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
24%) 

            

TMHMA V : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ 

  
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ   ΧΥΤΟΣΙΔΕΡΑ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ    P. V. C.  --   P.E   

44470000-
5 

(Διάφορα 
προϊόντα 

από 
χυτοσίδη

ρο) 

          

  
Σέλλες  ελατου  χυτοσιδήρου  μπλε  
με  4  βίδες   ΡΝ 16 

          

1 ονομαστικής   διαμέτρου   Φ63Χ1'' ΤΕΜ. 200 22.80     

2 ονομαστικής   διαμέτρου   Φ75Χ1'' ΤΕΜ. 50 15.80     

3 ονομαστικής   διαμέτρου   Φ90Χ1'' ΤΕΜ. 200 29.70     

4 ονομαστικής   διαμέτρου   Φ110Χ1'' ΤΕΜ. 30 21.00     

5 ονομαστικής   διαμέτρου   Φ125Χ1'' ΤΕΜ. 30 27.00     

6 ονομαστικής   διαμέτρου   Φ140Χ1'' ΤΕΜ. 30 54.80     

7 ονομαστικής   διαμέτρου   Φ160Χ1'' ΤΕΜ. 30 60.00     

8 ονομαστικής   διαμέτρου   Φ90Χ2'' ΤΕΜ. 20 28.00     

  
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (ΖΙΜΠΟ) 
ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΤΥΠΩΝ 

          

1 

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (ΖΙΜΠΟ) 
ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΤΥΠΩΝ, DN 80, ΕΥΡΟΣ 84-105mm, ΜΕ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ, 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΒΑΦΗ RESICOAT, 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΠΟ EPDM 
KAI ΚΟΧΛΙΕΣ AISI 304 

ΤΕΜ. 4 157.00     

2 

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (ΖΙΜΠΟ) 
ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΤΥΠΩΝ, DN 100, ΕΥΡΟΣ 104-132mm, 
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ, 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΒΑΦΗ RESICOAT, 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΠΟ EPDM 
KAI ΚΟΧΛΙΕΣ AISI 305 

ΤΕΜ. 4 180.00     

3 

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (ΖΙΜΠΟ) 
ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΤΥΠΩΝ, DN 125, ΕΥΡΟΣ 132-155mm, 
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ, 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΒΑΦΗ RESICOAT, 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΠΟ EPDM 
KAI ΚΟΧΛΙΕΣ AISI 306 

ΤΕΜ. 4 290.00     

4 

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (ΖΙΜΠΟ) 
ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΤΥΠΩΝ, DN 150, ΕΥΡΟΣ 154-192mm, 
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ, 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΒΑΦΗ RESICOAT, 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΠΟ EPDM 
KAI ΚΟΧΛΙΕΣ AISI 307 

ΤΕΜ. 4 305.00     

  Φρεάτιο βανών  Χυτοσιδηρα            

1 Φρεάτιο βανών /200 ΤΕΜ. 40 30.00     

2 Φρεάτιο βανών  /150 ΤΕΜ. 5 30.00     

  Βίδες γαλβανιζέ με παξιμάδια           

1 Μ16Χ60 ΤΕΜ. 200 0.65     
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2 Μ 16Χ70 ΤΕΜ. 200 0.70     

3 Μ 16Χ80 ΤΕΜ. 200 0.30     

4 Μ 16Χ100 ΤΕΜ. 200 0.98     

5 Μ 16Χ120 ΤΕΜ. 200 1.21     

6 Μ 18Χ60 ΤΕΜ. 100 0.92     

7 Μ 18Χ70 ΤΕΜ. 100 0.99     

8 Μ 18Χ80 ΤΕΜ. 100 1.16     

9 Μ 18Χ100 ΤΕΜ. 100 1.30     

10 Μ 18Χ120 ΤΕΜ. 100 1.50     

11 Μ 20Χ60 ΤΕΜ. 100 1.20     

12 Μ 20Χ70 ΤΕΜ. 100 1.23     

13 Μ 20Χ80 ΤΕΜ. 100 1.26     

14 Μ 20Χ100 ΤΕΜ. 100 0.62     

15 Μ 20Χ120 ΤΕΜ. 100 2.76     

16 Μ 20Χ160 ΤΕΜ. 50 3.10     

  Ροδέλες Γαλβανιζε            

1 Μ16 ΤΕΜ. 800 0.05     

2 Μ18 ΤΕΜ. 800 0.06     

3 Μ20 ΤΕΜ. 800 0.09     

  
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ   ΚΑΠΑΚΙΑ  ΦΡΕΑΤΙΩΝ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ                                                              

          

1 
ΚΑΠΑΚΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 
''ΔΕΥΑΘ''    335*335 / Β125 

ΤΕΜ. 300 20.00     

2 
ΚΑΠΑΚΙ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΒΑΝΝΑΣ  
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ  Φ160 

ΤΕΜ. 15 30.00     

3 
ΚΑΠΑΚΙ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΒΑΝΝΑΣ  
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ  Φ200 

ΤΕΜ. 15 35.00     

  
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ 

          

1 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΑΠΑΚΙ -
ΑΡΘΡ.ΚΑΛΥΜΑ''ΔΕΥΑ'' ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Φ600/D400 

ΤΕΜ. 10 125.00     

2 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΑΠΑΚΙ -
ΑΡΘΡ.ΚΑΛΥΜΑ''ΔΕΥΑ'' ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Φ420/B125 

ΤΕΜ. 20 122.00     

3 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΑΠΑΚΙ -
ΑΡΘΡ.ΚΑΛΥΜΑ''ΔΕΥΑ'' ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Φ340/B125 

ΤΕΜ. 20 75.00     

  
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΜΒΡΙΩΝ  
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ 

          

1 
ΣΧΑΡΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ  870*520 / 
D400   ΜΟΝΟ ΣΧΑΡΑ  

ΤΕΜ. 10 150.00     

2 
ΣΧΑΡΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ  850*510 / 
C250  MONO ΣΧΑΡΑ   

ΤΕΜ. 10 140.00     

3 
ΣΧΑΡΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 960*600 / 
C250  ΠΛΑΙΣΙΟ & ΣΧΑΡΑ  

ΤΕΜ. 10 170.00     

4 
ΣΧΑΡΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 700*400 / 
C250  ΠΛΑΙΣΙΟ & ΣΧΑΡΑ  

ΤΕΜ. 10 137.00     

5 
ΠΑΡΑΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ ΚΑΠΑΚΙ 
''ΔΕΥΑΘ'' 445*335 / Β125  ΚΑΠΑΚΙ  

ΤΕΜ. 50 62.00     

6 
ΠΑΡΑΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ ΚΑΠΑΚΙ 
''ΔΕΥΑΘ''445*335/Β125 (ΠΛΑΙΣΙΟ & 
ΚΑΠΑΚΙ) 

ΤΕΜ. 25 78.00     

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ V (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
24%) 

            

        

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       

 ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. (24 %)       

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α       

 
ΠΟΣΟ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ......................................................................................................................................................................................................
............. 

 
Θήβα ………………………………………. 
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Θήβα ………………………………………. 
 

Ο Προσφέρων 
 

                   Θήβα, Ιούλιος 2020 
                               Ο Συντάξας 

Θήβα, Ιούλιος 2020 
Θεωρήθηκε 

Μπότης Δημήτριος 

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 
 

Ράπτης  Σωτήριος 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 

Θήβα    /   /2020 

Εγκρίθηκε με την Αρ.    /2020  
Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας 

 
Ο Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας 

 Κωνσταντίνος Βόλης 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σελίδα 184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

(ΤΕΥΔ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Θήβα 09/07/2020 

Εγκρίθηκε με την Αρ. 142/2020  

Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας 

 

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας 

Κωνσταντίνος Βόλης  
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τον Αναθέτοντα Φορέα  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας του Αναθέτοντα Φορέα (ΑΦ) 

- Ονομασία: [ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΒΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.)] 

- Κωδικός Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [50476] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΘΕΣΗ ΧΟΡΟΒΟΪΒΟΔΑ - ΘΗΒΑ - Τ.Κ. 32200] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Δημήτρης Μπότης & Ίσσαρη Σωτηρία] 

- Τηλέφωνο: [22620-25947, 22620-28258 & 22620-22147] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [deyathiv@otenet.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : www.thiva.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης : (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): "Προμήθεια υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης - όμβριων 2020-2021"  

Κωδικός CPV : [38411000-9 (Υδρόμετρα), 44164200-9 (Σωλήνες), 44167000-8 (Διάφορα 

εξαρτήματα σωληνώσεων) & 44470000-5 (Διάφορα προϊόντα από χυτοσίδηρο)] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [20PROC007342740/2020-09-21] Προκήρυξης & 

[20PROC007342954/2020-09-21] Διακήρυξης 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθεια] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [Η παρούσα σύμβαση χωρίζεται σε  

πέντε (5) τμήματα : I, II, III, IV, V] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

http://www.thiva.gr/
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

 

 

 

 

 

Εάν όχι: 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στον αναθέτοντα φορέα να τη 

λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική 

βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 

Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 

δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 

είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 

έλεγχο της ποιότητας που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 

ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 

τον Αναθέτοντα Φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν ο Αναθέτων Φορέας ζητεί ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή 

εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της 

σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην 

παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων). 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 

2. δωροδοκία· 

3. απάτη· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του 

οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 

τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 

(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η 

οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 

μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 

περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 

ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Εάν ναι, αναφέρετε: α) Ημερομηνία της 

καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας 

ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον 

λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης & για παραβάσεις 

της εργατικής νομοθεσίας 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

γ1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

γ2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ; 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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2)  Έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού 

φορέα οι παρακάτω πράξεις επιβολής 

προστίμου από το ΣΕΠΕ για παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας, μέσα σε χρονικό 

διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής;    

 2α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου 

από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 

Σώματος  Επιθεώρησης Εργασίας για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται,  σύμφωνα με την υπουργική 

απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως 

εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 

υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες 

ελέγχους,  

ή  

2β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου 

από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 

προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 

διενεργηθέντες ελέγχους.  

Οι υπό 2α και 2β κυρώσεις πρέπει να 

έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική 

ισχύ. 

 

 

[….] Ναι [….] Όχι  

 

Εάν ναι, αναφέρετε: 

Ημερομηνία της πράξης επιβολής 

προστίμου, προσδιορίζοντας ποιο από τα 

παραπάνω σημεία αφορά και τον λόγο ή τους 

λόγους της επιβολής. 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 

 

 

 

 

 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι 
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επαγγελματικό παράπτωμα; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στον Αναθέτοντα Φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

 

 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 
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πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από τον Αναθέτοντα Φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων του Αναθέτοντα Φορέα, να 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 

παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 

Έχει επιβληθεί στον Οικονομικό Φορέα, με 

κοινή υπουργική απόφαση, ποινή 

αποκλεισμού  του άρθρου 74 του ν. 4412/2016 

(Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από 

δημόσιες συμβάσεις);  

 

[] Ναι [] Όχι 

 

Εάν ναι, αναφέρετε: 

Ημερομηνία της απόφασης επιβολής 

ποινής αποκλεισμού, προσδιορίζοντας τον 

λόγο ή τους λόγους της επιβολής. 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

λόγος(-οι):[   ] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι:  

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από τον Αναθέτοντα Φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από τον Αναθέτοντα Φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης : 

 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών δεν είναι διαθέσιμες 

για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, 

αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή 

άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός 

φορέας: 

[…................................…] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

οριστεί από τον Αναθέτοντα Φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1β) Την προηγούμενη υλοποίηση συναφούς 

αντικειμένου συμβάσεων που έχουν εκτελέσει 

είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, 

προκειμένου να διαπιστωθεί η εμπειρία τους 

σχετικά με την παρούσα σύμβαση. Θα 

εκτιμηθεί η ενασχόλησή με συμβάσεις που 

πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία 

προκειμένου να αποδείξουν ότι ήταν ενεργοί 

στο αντικείμενο αυτό. Κατά τη σύνταξη του 

σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις 

ημερομηνίες και τους παραλήπτες δημόσιους 

ή ιδιωτικούς: 

Αριθμός ετών 

[…...........] 
Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει  

υπεύθυνη δήλωση με αναλυτική αναφορά 

στην περιγραφή των προς προμήθεια υλικών 

(αναφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα 

οποία πρέπει να είναι σε συμφωνία με τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές και τον «Ενδεικτικό 

Προϋπολογισμό»  της Μελέτης (Παράρτημα Ι). 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

12) Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά 

που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα 

ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 

αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία 

βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από τον Αναθέτοντα Φορέα 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν ο αναθέτων φορέας έχει 

προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για 

τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να 

συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από 

απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού 

διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

 Δεν αφορά την παρούσα σύμβαση 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – 

IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται, εκτός εάν : 

α) ο Αναθέτων Φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν. 

β) ο Αναθέτων Φορέας έχει ήδη στην κατοχή του τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στη Δ.Ε.Υ.Α.Θ.,  προκειμένου να αποκτήσει 

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στα μέρη ΙΙ-V του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς της σύμβασης με τίτλο : "Προμήθεια 

υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης - όμβριων 2020-2021" και αφορά τον ανοικτό διαγωνισμό που θα 

διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 4412/16.  

Η Προκήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC007342740/2020-09-21) και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 

20PROC007342954/2020-09-21) καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ). Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης με τα Παραρτήματα καταχωρήθηκε ακόμη και στη 

διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία 

σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό. Η Περίληψη της 

Διακήρυξης δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 σε : 2 τοπικές εφημερίδες. Η 

Περίληψη της Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 

3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

και φέρει κωδικό ΑΔΑ και αναρτήθηκε και στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. Η Διακήρυξη και τα 

έγγραφα της σύμβασης θα καταχωρηθούν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δήμου Θηβαίων, στη 

διεύθυνση (URL) : www.thiva.gr 

 

Ημερομηνία,………………………………………. 

Τόπος……………………………………………….. 

 

 

Σφραγίδα & Υπογραφή 

 

 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.thiva.gr/


 

Σελίδα 203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θήβα 09/07/2020 

Εγκρίθηκε με την Αρ. 142/2020  

Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας 

 

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας 

Κωνσταντίνος Βόλης  
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ΔΕΥΑΘ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   ΘΗΒΑΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
 
ΚΩΔ. ΠΡΟΥΠ. 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Προμήθεια υλικών ύδρευσης και 
αποχέτευσης - όμβριων 2020 – 2021 
 
 
Ιδία Έσοδα 
 
25.07.00.01, 25.08.00.02 & 54.00.25.24 
 
416.854,70 € πλέον ΦΠΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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Α/
Α 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΚΩΔΙΚ
ΟΣ CPV 

ΜΟΝΑΔΑ   
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ         

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΤΙΜΗ         
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

€ 

ΤΜΗΜΑ Ι : ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ 

  Υδρομετρητές 

3841100
0-9 

(Υδρόμε
τρα) 

         

1 

Προμήθεια  Ταχυμετρικών  
Υδρομετρητών  ½'' ins, 16atm,  
πολλαπλής ριπής, υγρού τύπου,τύπου  
λαδιού, μετρολογικής κλάσης R=160, σε 
οριζοντια θέση, L= 190mm, με σετ 
ενωτικών. 

ΤΕΜ. 200 32.00     

2 

Προμήθεια Ογκομετρικων 
Υδρομετρητών  ½'' ins  από πλαστικό, 
16atm, μετρολογικής κλάσης R=315, σε 
οριζοντια θέση,  L= 110mm, με σετ 
ενωτικών. 

ΤΕΜ. 200 35.00     

3 

Προμήθεια Ογκομετρικών 
Υδρομετρητών  ½'' ins από ορείχαλκο , 
16atm, μετρολογικής κλάσης R=315, σε 
οριζόντια θέση,  L= 110mm, με σετ 
ενωτικών. 

ΤΕΜ. 900 37.00     

4 

Προμήθεια Υδρομετρητών  1'' ins, 
16atm, ταχυμετρικοί, πολλαπλής ριπής, 
υγρού τύπου,τύπου  λαδιού, 
μετρολογικής κλάσης R=160, σε 
οριζόντια θέση, L= 260mm, με σετ 
ενωτικών. 

ΤΕΜ. 30 75.00     

5 

Προμήθεια Υδρομετρητών  2'' ins, 
16atm, ταχυμετρικοί, πολλαπλής ριπής, 
υγρού τύπου,τύπου  λαδιού, 
μετρολογικής κλάσης R=160, σε 
οριζόντια θέση, L=300mm, με σετ 
ενωτικών. 

ΤΕΜ. 10 185.00     

6 
Προμήθεια Υδρομετρητών  τύπου 
WOLTMAN DN 80, 16atm, μετρολογικής 
Κλάσης R100 

ΤΕΜ. 5 340.00     

7 
Προμήθεια Υδρομετρητών τύπου 
WOLTMAN DN 100, 16atm, 
μετρολογικής Κλάσης R100 

ΤΕΜ. 5 350.00     

8 
Προμήθεια Υδρομετρητών τύπου 
WOLTMAN DN 125, 16atm, 
μετρολογικής Κλάσης R100 

ΤΕΜ. 5 390.00     

9 
Προμήθεια Μεταλλικών  Ασφαλειών  
Υδρομετρητών 1/2''  με ειδικό κλείδωμα  

ΤΕΜ. 800 4.00     

10 
Προμήθεια και εγκατάσταση 
υδρομετρητών χωρίς κινούμενα μέρη 
DN15 L110 R800 

ΤΕΜ. 100 140.00     

11 
Φορητή διάταξη ανάγνωσης ενδείξεων 
υδρομετρητών  

ΤΕΜ. 1 4,000.00     

12 
Λογισμικό λήψης και επεξεργασίας 
δεδομένων υδρομετρητών 

ΤΕΜ. 1 6,000.00     

13 

ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ ΟΡΕΙΧ.ΜΕ 
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ  & ΜΕ 
ΕΙΔΙΚΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ, 
ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ. 

ΤΕΜ. 950 13.50     

14 
ΕΙΔΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΡΟΥΝΟ 

ΤΕΜ. 4 65.00     

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Ι (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
24%) 

            

TMHMA II : ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ   

  Δίκτυ σήμανσης αγωγών ύδρευσης   4416700
0-8 

(Διάφορ
α 

εξαρτήμ
ατα 

σωλην
ώσεων) 

          

1 
Δίκτυ σήμανσης αγωγων υδρευσης μπλε  
πλάτους 40cm (1 Μέτρο =1 Τεμάχιο)  

ΤΕΜ. 2000 0.70     

2 
Ταινία σήμανσης άσπρη - κόκκινη 5cm 
(1 Μέτρο =1 Τεμάχιο) 

ΤΕΜ. 5000 0.10     

  ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΌ P. V. C.  
4416420

0-9 
(Σωλήν

ες)  

          

1 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ.  τύπου DURALIFE   16 
ATM    DIN  63 MM 

MET. 90 3.00     

2 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ.  τύπου DURALIFE   16 
ATM    DIN  75 MM 

MET. 24 4.50     
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3 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ.  τύπου DURALIFE   16 
ATM    DIN  90 MM 

MET. 90 6.00     

4 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. τύπου DURALIFE   16 ATM    
DIN  110 MM 

MET. 12 8.00     

5 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. τύπου DURALIFE   16 ATM    
DIN  125 MM 

MET. 12 12.00     

6 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. τύπου DURALIFE   16 ATM    
DIN  140 MM 

MET. 12 15.00     

7 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ.  τύπου DURALIFE   16 
ATM    DIN  160 MM 

MET. 60 18.00     

8 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ.  τύπου DURALIFE   16 
ATM    DIN  200 MM 

MET. 12 28.00     

9 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ.  τύπου DURALIFE   16 
ATM    DIN  400 MM 

MET. 12 94.00     

  
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ P. V. C. - 
ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ  

4416700
0-8 

(Διάφορ
α 

εξαρτήμ
ατα 

σωλην
ώσεων) 

          

1 
ΜΑΝΣΟΝ  τύπου DURALIFE   400mm   
16ATM 

ΤΕΜ. 5 380.00     

2 
ΜΑΝΣΟΝ  τύπου DURALIFE   355mm   
16ATM 

ΤΕΜ. 4 330.00     

3 
ΜΑΝΣΟΝ  τύπου DURALIFE   315mm   
16ATM 

ΤΕΜ. 4 265.00     

4 
ΜΑΝΣΟΝ  τύπου DURALIFE   200mm   
16ATM 

ΤΕΜ. 10 76.00     

5 
ΜΑΝΣΟΝ  τύπου DURALIFE   160mm   
16ATM 

ΤΕΜ. 10 30.00     

6 
ΜΑΝΣΟΝ  τύπου DURALIFE   140mm   
16ATM 

ΤΕΜ. 30 26.00     

7 
ΜΑΝΣΟΝ   τύπου DURALIFE   125mm   
16ATM 

ΤΕΜ. 30 24.00     

8 
ΜΑΝΣΟΝ  τύπου DURALIFE   110mm   
16ATM 

ΤΕΜ. 60 16.00     

9 
ΜΑΝΣΟΝ  τύπου DURALIFE   90mm   
16ATM 

ΤΕΜ. 100 10.00     

10 
ΜΑΝΣΟΝ τύπου  DURALIFE   75mm   
16ATM 

ΤΕΜ. 50 9.00     

11 
ΜΑΝΣΟΝ   τύπου DURALIFE   63mm   
16ATM 

ΤΕΜ. 100 8.00     

12 
ΜΑΝΣΟΝ  τύπου DURALIFE   50mm   
16ATM 

ΤΕΜ. 20 9.50     

13 
ΓΩΝΙΑ τύπου  DURALIFE   160mm   
16ATM  11° 

ΤΕΜ. 4 45.30     

14 
ΓΩΝΙΑ   τύπου DURALIFE   140mm   
16ATM  45° 

ΤΕΜ. 4 40.00     

15 
ΓΩΝΙΑ  τύπου DURALIFE   140mm   
16ATM  11° 

ΤΕΜ. 4 38.00     

16 
ΓΩΝΙΑ  τύπου DURALIFE   90mm   
16ATM  22° 

ΤΕΜ. 4 14.00     

17 
ΓΩΝΙΑ τύπου  DURALIFE   90mm   
16ATM  11° 

ΤΕΜ. 4 13.00     

18 
ΣΥΣΤΟΛΗ τύπου DURALIFE 
200/160mm 16ATM 

ΤΕΜ. 4 45.00     

19 
ΣΥΣΤΟΛΗ τύπου DURALIFE 
160/140mm 16ATM 

ΤΕΜ. 4 34.00     

20 
ΣΥΣΤΟΛΗ τύπου DURALIFE 
140/125mm 16ATM 

ΤΕΜ. 4 25.00     

21 
ΣΥΣΤΟΛΗ τύπου DURALIFE 
125/110mm 16ATM 

ΤΕΜ. 4 22.00     

22 
ΣΥΣΤΟΛΗ τύπου DURALIFE 110/90mm 
16ATM 

ΤΕΜ. 10 16.00     

23 
ΤΑΠΑ τύπου DURALIFE   63mm   
16ATM  

ΤΕΜ. 20 4.00     

24 
ΤΑΠΑ τύπου DURALIFE   75mm   
16ATM  

ΤΕΜ. 10 4.50     

25 
ΤΑΠΑ τύπου DURALIFE   90mm   
16ATM  

ΤΕΜ. 20 5.00     

26 
ΤΑΠΑ τύπου DURALIFE   110mm   
16ATM  

ΤΕΜ. 4 6.00     

  Φρεάτιο βανών Πολυπροπυλενίου           

1 Φρεάτιο βανών  /150  ΤΕΜ. 20 40.00     

  Ελαστικά παρεμβύσματα           

1 ονομαστικής διαμέτρου DN 50 ΤΕΜ. 100 1.20     

2 ονομαστικής διαμέτρου DN 63 ΤΕΜ. 100 1.40     

3 ονομαστικής διαμέτρου DN 80 ΤΕΜ. 100 1.50     
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4 ονομαστικής διαμέτρου DN 110 ΤΕΜ. 50 1.80     

5 ονομαστικής διαμέτρου DN 125 ΤΕΜ. 20 2.00     

6 ονομαστικής διαμέτρου DN 150 ΤΕΜ. 20 2.40     

7 ονομαστικής διαμέτρου DN 200 ΤΕΜ. 20 3.00     

8 ονομαστικής διαμέτρου DN 225 ΤΕΜ. 10 3.50     

  
ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ P.E 

4416420
0-9 

(Σωλήν
ες) 

          

1 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ.  τύπου HYDROLIFE  16 
ATM   P.E. 100  20 MM  ΜΠΛΕ  
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 

MET. 1000 0.60     

2 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. τύπου HYDROLIFE  16 
ATM   P.E. 100  25 MM  ΜΠΛΕ  
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 

MET. 500 0.80     

3 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ.  τύπου HYDROLIFE  16 
ATM   P.E. 100  32 MM  ΜΠΛΕ  
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 

MET. 2000 1.00     

4 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ.  τύπου HYDROLIFE  16 
ATM   P.E. 100  63 MM  ΜΠΛΕ  
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 

MET. 1000 3.20     

5 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ.  τύπου HYDROLIFE  16 
ATM   P.E. 100  90 MM  ΜΠΛΕ  
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 

MET. 1000 6.50     

6 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. τύπου HYDROLIFE  16 
ATM   P.E. 100  110 MM  ΜΠΛΕ  
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 

MET. 200 9.70     

7 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. τύπου  HYDROLIFE  16 
ATM   P.E. 100  63 MM  ΜΠΛΕ  ΕΥΘ. 
ΤΜΗΜΑ 

MET. 130 3.20     

8 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. τύπου HYDROLIFE  16 
ATM   P.E. 100  75 MM  ΜΠΛΕ  ΕΥΘ. 
ΤΜΗΜΑ 

MET. 130 5.10     

9 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. τύπου HYDROLIFE  16 
ATM   P.E. 100  90 MM  ΜΠΛΕ  ΕΥΘ. 
ΤΜΗΜΑ 

MET. 260 6.50     

10 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ.  τύπου HYDROLIFE  16 
ATM   P.E. 100  110 MM  ΜΠΛΕ  ΕΥΘ. 
ΤΜΗΜΑ 

MET. 130 13.60     

11 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. τύπου HYDROLIFE  16 
ATM   P.E. 100  140 MM  ΜΠΛΕ  ΕΥΘ. 
ΤΜΗΜΑ 

MET. 260 15.00     

12 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. τύπου HYDROLIFE  20 
ATM   P.E. 100  140 MM  ΜΠΛΕ  ΕΥΘ. 
ΤΜΗΜΑ 

MET. 260 16.50     

13 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ.  τύπου HYDROLIFE  16 
ATM   P.E. 100  160 MM  ΜΠΛΕ  ΕΥΘ. 
ΤΜΗΜΑ 

MET. 208 18.60     

14 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ.  τύπου HYDROLIFE  20 
ATM   P.E. 100  160 MM  ΜΠΛΕ  ΕΥΘ. 
ΤΜΗΜΑ 

MET. 208 23.80     

15 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. τύπου HYDROLIFE  32 
ATM   P.E. 100  400 MM  ΜΠΛΕ  ΕΥΘ. 
ΤΜΗΜΑ 

MET. 12 100.00     

16 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ.  τύπου HYDROLIFE  16 
ATM   P.E. 100  200 MM  ΜΠΛΕ  ΕΥΘ. 
ΤΜΗΜΑ 

MET. 208 29.50     

17 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. τύπου HYDROLIFE  S.D.  
18*2,55   MM  ΜΠΛΕ   ΚΟΥΛΟΥΡΑ 

MET. 1,000 0.50     

18 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. τύπου  HYDROLIFE  S.D.  
22*3,00   MM  ΜΠΛΕ   ΚΟΥΛΟΥΡΑ 

MET. 2,000 0.65     

19 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ.  τύπου HYDROLIFE  S.D.  
28*3,00   MM  ΜΠΛΕ   ΚΟΥΛΟΥΡΑ 

MET. 1,000 0.90     

20 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ.  τύπου HYDROLIFE  S.D.  
32*3,00   MM  ΜΠΛΕ   ΚΟΥΛΟΥΡΑ 

MET. 2,000 1.10     

21 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. τύπου AQUALIFE HDPE 
10 ATM  20*1,90  MM  ΜΑΥΡΟ   
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 

MET. 50 0.48     

22 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. τύπου AQUALIFE HDPE 
10 ATM  25*1,80  MM  ΜΑΥΡΟ   
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 

MET. 50 0.55     

23 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. τύπου AQUALIFE HDPE 
10 ATM  32*1,90  MM  ΜΑΥΡΟ   
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 

MET. 50 0.80     

24 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. τύπου AQUALIFE HDPE 
10 ATM  40*2,30 MM  ΜΑΥΡΟ   
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 

MET. 50 1.00     
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25 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. τύπου ΣΠΙΡΑΛ ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΧΡΩΜΑ   1,1/4'' 

MET. 150 2.00     

26 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. τύπου ΣΠΙΡΑΛ ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΧΡΩΜΑ   1,1/2'' 

MET. 150 2.50     

  ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ P.E      

4416700
0-8 

(Διάφορ
α 

εξαρτήμ
ατα 

σωλην
ώσεων) 

          

  
Ηλεκτρομούφες πολυαιθυλενίου από 
ΡΕ 100 ΡΝ 16 at 

          

1 ονομαστικής διαμέτρου Φ 20 ΤΕΜ. 100 1.70     

2 ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 ΤΕΜ. 50 1.90     

3 ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 ΤΕΜ. 200 2.50     

4 ονομαστικής διαμέτρου Φ 50 ΤΕΜ. 20 2.30     

5 ονομαστικής διαμέτρου Φ 63 ΤΕΜ. 100 3.75     

6 ονομαστικής διαμέτρου Φ 75 ΤΕΜ. 10 6.00     

7 ονομαστικής διαμέτρου Φ 90 ΤΕΜ. 150 6.90     

8 ονομαστικής διαμέτρου Φ 110 ΤΕΜ. 50 7.40     

9 ονομαστικής διαμέτρου Φ 125 ΤΕΜ. 20 11.00     

10 ονομαστικής διαμέτρου Φ 140 ΤΕΜ. 50 13.50     

11 ονομαστικής διαμέτρου Φ 160 ΤΕΜ. 50 16.00     

12 ονομαστικής διαμέτρου Φ 200 ΤΕΜ. 30 26.00     

13 ονομαστικής διαμέτρου Φ 225 ΤΕΜ. 10 38.90     

14 ονομαστικής διαμέτρου Φ 355 ΤΕΜ. 10 152.00     

  
Ηλεκτρομούφες πολυαιθυλενίου από 
ΡΕ 100 ΡΝ 25 at 

          

1 ονομαστικής διαμέτρου Φ 110 ΤΕΜ. 50 30.00     

2 ονομαστικής διαμέτρου Φ 140 ΤΕΜ. 20 38.00     

3 ονομαστικής διαμέτρου Φ 160 ΤΕΜ. 40 50.00     

  
Ηλεκτροσέλλες πολυαιθυλενίου από 
ΡΕ 100 ΡΝ 16 at 

          

1 ονομαστικής διαμέτρου Φ 225Χ63 ΤΕΜ. 10 38.00     

2 ονομαστικής διαμέτρου Φ 200Χ63 ΤΕΜ. 10 35.00     

3 ονομαστικής διαμέτρου Φ 160Χ63 ΤΕΜ. 20 30.00     

4 ονομαστικής διαμέτρου Φ 140Χ63 ΤΕΜ. 20 28.00     

5 ονομαστικής διαμέτρου Φ 125Χ63 ΤΕΜ. 20 19.80     

6 ονομαστικής διαμέτρου Φ 110Χ63 ΤΕΜ. 50 26.00     

7 ονομαστικής διαμέτρου Φ   90Χ63 ΤΕΜ. 100 25.00     

8 ονομαστικής διαμέτρου Φ   75Χ63 ΤΕΜ. 20 17.80     

9 ονομαστικής διαμέτρου Φ   63Χ63 ΤΕΜ. 20 20.00     

  
Ηλεκτροκοπτικό πολυαιθυλενίου από 
ΡΕ 100 ΡΝ 16 at 

          

1 ονομαστικής διαμέτρου Φ 63Χ63 ΤΕΜ. 50 38.90     

2 ονομαστικής διαμέτρου Φ 63Χ32 ΤΕΜ. 200 19.00     

  
Ηλεκτροσυστολή πολυαιθυλενίου 
από ΡΕ 100 ΡΝ 16 at 

          

1 ονομαστικής διαμέτρου Φ 225Χ160 ΤΕΜ. 5 150.00     

2 ονομαστικής διαμέτρου Φ 200Χ160 ΤΕΜ. 10 145.00     

3 ονομαστικής διαμέτρου Φ 160Χ140 ΤΕΜ. 10 80.00     

4 ονομαστικής διαμέτρου Φ 160Χ110 ΤΕΜ. 2 49.00     

5 ονομαστικής διαμέτρου Φ 160Χ90 ΤΕΜ. 10 50.00     

6 ονομαστικής διαμέτρου Φ 140Χ110 ΤΕΜ. 5 44.00     

7 ονομαστικής διαμέτρου Φ 140Χ90 ΤΕΜ. 10 50.00     

8 ονομαστικής διαμέτρου Φ 110Χ90 ΤΕΜ. 10 25.00     

9 ονομαστικής διαμέτρου Φ 90Χ75 ΤΕΜ. 5 17.00     

10 ονομαστικής διαμέτρου Φ 90Χ63 ΤΕΜ. 20 15.00     

11 ονομαστικής διαμέτρου Φ 63Χ32 ΤΕΜ. 30 10.00     

12 ονομαστικής διαμέτρου Φ 32Χ25 ΤΕΜ. 10 5.00     

13 ονομαστικής διαμέτρου Φ 25Χ20 ΤΕΜ. 20 5.00     

  
Ηλεκτρογωνία πολυαιθυλενίου από 
ΡΕ 100 ΡΝ 16 at  / 90° ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΕΩΝ 
ΑΚΡΩΝ 
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1 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 225 (90ο) 
ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ 

ΤΕΜ. 4 48.00     

2 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 200 (90ο) 
ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ 

ΤΕΜ. 10 40.00     

3 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 160 (90ο) 
ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ 

ΤΕΜ. 10 80.00     

  
Ηλεκτρογωνία πολυαιθυλενίου από 
ΡΕ 100 ΡΝ 16 at  / 90°  

          

1 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 140 (90ο) 
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 

ΤΕΜ. 10 75.00     

2 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 125 (90ο) 
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 

ΤΕΜ. 10 28.00     

3 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 110 (90ο) 
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 

ΤΕΜ. 10 28.00     

4 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 90 (90ο) 
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 

ΤΕΜ. 20 25.00     

5 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 75 (90ο) 
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 

ΤΕΜ. 5 14.00     

6 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 63 (90ο) 
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 

ΤΕΜ. 20 15.00     

7 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 (90ο) 
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 

ΤΕΜ. 20 10.00     

  
Ηλεκτρογωνία πολυαιθυλενίου από 
ΡΕ 100 ΡΝ 16 at  / 45° ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΕΩΝ 
ΑΚΡΩΝ 

          

1 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 225 (45ο) 
ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ 

ΤΕΜ. 4 58.00     

  
Ηλεκτρογωνία πολυαιθυλενίου από 
ΡΕ 100 ΡΝ 16 at  / 45° 
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 

          

1 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 200 (45ο) 
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 

ΤΕΜ. 10 120.00     

2 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 160 (45ο) 
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 

ΤΕΜ. 10 57.00     

3 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 140 (45ο) 
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 

ΤΕΜ. 10 55.00     

4 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 125 (45ο) 
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 

ΤΕΜ. 6 28.00     

5 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 110 (45ο) 
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 

ΤΕΜ. 10 25.00     

6 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 90 (45ο) 
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 

ΤΕΜ. 10 23.00     

7 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 75 (45ο) 
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 

ΤΕΜ. 4 15.00     

8 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 63 (45ο) 
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 

ΤΕΜ. 10 12.00     

  
Λαιμός φλάντζας ευθέων άκρων 
πολυαιθυλενίου από ΡΕ 100 ΡΝ 16 at 

          

1 ονομαστικής διαμέτρου Φ 200 ΤΕΜ. 10 20.65     

2 ονομαστικής διαμέτρου Φ 160 ΤΕΜ. 10 16.00     

3 ονομαστικής διαμέτρου Φ 140 ΤΕΜ. 10 12.00     

4 ονομαστικής διαμέτρου Φ 125 ΤΕΜ. 4 10.00     

5 ονομαστικής διαμέτρου Φ 110 ΤΕΜ. 30 8.00     

6 ονομαστικής διαμέτρου Φ 90 ΤΕΜ. 40 7.00     

7 ονομαστικής διαμέτρου Φ 75 ΤΕΜ. 5 6.00     

8 ονομαστικής διαμέτρου Φ 63 ΤΕΜ. 50 4.00     

  
Ηλεκτροταυ πολυαιθυλενίου από ΡΕ 
100 ΡΝ 16  at 

          

1 ονομαστικής διαμέτρου Φ 140 ΤΕΜ. 4 41.40     

2 ονομαστικής διαμέτρου Φ 125 ΤΕΜ. 4 47.00     

3 ονομαστικής διαμέτρου Φ 110 ΤΕΜ. 5 45.00     

4 ονομαστικής διαμέτρου Φ 90 ΤΕΜ. 10 28.00     

5 ονομαστικής διαμέτρου Φ 75 ΤΕΜ. 10 17.00     

6 ονομαστικής διαμέτρου Φ 63 ΤΕΜ. 10 18.00     

7 ονομαστικής διαμέτρου Φ 32  ΤΕΜ. 50 12.00     

  
Ταυ Ευθεων ακρων πολυαιθυλενίου 
ΡΕ 100 ΡΝ 16  at 

          

1 ονομαστικής διαμέτρου Φ 225 ΤΕΜ. 4 60.00     

2 ονομαστικής διαμέτρου Φ 200 ΤΕΜ. 4 52.00     
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3 ονομαστικής διαμέτρου Φ 160 ΤΕΜ. 6 28.00     

4 ονομαστικής διαμέτρου Φ 125 ΤΕΜ. 4 25.00     

5 ονομαστικής διαμέτρου Φ 110 ΤΕΜ. 10 20.00     

6 ονομαστικής διαμέτρου Φ 90 ΤΕΜ. 10 17.00     

  
ΤΑΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΥΣΤΟΛΛΙΚΑ Ρ.Ε 

          

1 
ΤΑΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Ρ.Ε. Φ90Χ63Χ90 

ΤΕΜ. 5 20.00     

2 
ΤΑΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Ρ.Ε. Φ110Χ63Χ110 

ΤΕΜ. 2 23.00     

3 
ΤΑΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Ρ.Ε. Φ140Χ63Χ140 

ΤΕΜ. 2 125.00     

4 
ΤΑΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Ρ.Ε. Φ140Χ90Χ140 

ΤΕΜ. 2 118.00     

5 
ΤΑΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Ρ.Ε. Φ160Χ90Χ160 

ΤΕΜ. 2 52.00     

6 
ΤΑΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Ρ.Ε. Φ200Χ90Χ200 

ΤΕΜ. 2 98.00     

  

Εξάρτημα μετάβασης αρσενικό 
σπείρωμα ευθέων 
άκρωνπολυαιθυλενίου από 
ΡΕ100ΡΝ16at 

          

1 ονομαστικής διαμέτρου Φ 20χ1/2''  ΤΕΜ. 10 12.00     

2 ονομαστικής διαμέτρου Φ 25χ3/4'' ΤΕΜ. 10 14.00     

3 ονομαστικής διαμέτρου Φ 32χ1''  ΤΕΜ. 200 16.00     

4 ονομαστικής διαμέτρου Φ 63χ2''  ΤΕΜ. 30 26.70     

  
Εξάρτημα μετάβασης θηλυκό 
σπείρωμα  ευθέων άκρων 
πολυαιθυλενίου από ΡΕ100ΡΝ16at 

          

1 ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 Χ 1''  ΤΕΜ. 10 18.00     

2 ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 Χ 3/4''  ΤΕΜ. 50 24.00     

  
Ηλεκτροπώμα  πολυαιθυλενίου από 
ΡΕ 100 ΡΝ 16 at  ονομαστικής 
διαμέτρου Φ 32 

        

1 
Ηλεκτροπώμα  πολυαιθυλενίου από ΡΕ 
100 ΡΝ 16 at 

ΤΕΜ. 10 10.00     

  
Ηλεκτροπώμα πολυαιθυλενίου από 
ΡΕ100ΡΝ16at ονομαστικής διαμέτρου 
Φ 63 αποτελούμενο από: 

ΤΕΜ.         

1 
Πώμα  ευθέων άκρων πολυαιθυλενίου 
από ΡΕ 100 ΡΝ 16 ονομαστικής 
διαμέτρου Φ 63 

ΤΕΜ. 22 5.00     

2 
Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου από ΡΕ 
100 ΡΝ 16 ονομαστικής διαμέτρου Φ 63 

ΤΕΜ. 7 4.00     

  
Ηλεκτροπώμα  πολυαιθυλενίου από 
ΡΕ 100 ΡΝ 16 at ονομαστικής 
διαμέτρου  Φ 75 αποτελούμενο από: 

          

1 
Πώμα  ευθέων άκρων πολυαιθυλενίου 
από ΡΕ 100 ΡΝ 16 ονομαστικής 
διαμέτρου Φ 75 

ΤΕΜ. 5 8.50     

2 
Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου από ΡΕ 
100 ΡΝ 16 ονομαστικής διαμέτρου Φ 75 

ΤΕΜ. 10 8.00     

  
Ηλεκτροπώμα  πολυαιθυλενίου από 
ΡΕ 100 ΡΝ 16 at ονομαστικής 
διαμέτρου Φ 90 αποτελούμενο από: 

          

1 
Πώμα  ευθέων άκρων πολυαιθυλενίου 
από ΡΕ 100 ΡΝ 16 ονομαστικής 
διαμέτρου Φ 90 

ΤΕΜ. 2 9.00     

2 
Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου από ΡΕ 
100 ΡΝ 16 ονομαστικής διαμέτρου Φ 90 

ΤΕΜ. 2 7.00     

  
Ηλεκτροπώμα  πολυαιθυλενίου από 
ΡΕ 100 ΡΝ 16 at ονομαστικής 
διαμέτρου Φ 110 αποτελούμενο από: 

          

1 
Πώμα  ευθέων άκρων πολυαιθυλενίου 
από ΡΕ 100 ΡΝ 16 ονομαστικής 
διαμέτρου Φ 110 

ΤΕΜ. 2 17.00     

2 
Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου από ΡΕ 
100 ΡΝ 16 ονομαστικής διαμέτρου Φ 
110 

ΤΕΜ. 2 9.00     

  
Ηλεκτροπώμα  πολυαιθυλενίου από 
ΡΕ 100 ΡΝ 16 at ονομαστικής 
διαμέτρου Φ 125 αποτελούμενο από: 
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1 
Πώμα  ευθέων άκρων πολυαιθυλενίου 
από ΡΕ 100 ΡΝ 16 ονομαστικής 
διαμέτρου Φ 125 

ΤΕΜ. 2 13.00     

2 
Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου από ΡΕ 
100 ΡΝ 16 ονομαστικής διαμέτρου Φ 
125 

ΤΕΜ. 2 11.00     

  
Ηλεκτροπώμα  πολυαιθυλενίου από 
ΡΕ 100 ΡΝ 16 at ονομαστικής 
διαμέτρου Φ 140 αποτελούμενο από: 

          

1 
Πώμα  ευθέων άκρων πολυαιθυλενίου 
από ΡΕ 100 ΡΝ 16 ονομαστικής 
διαμέτρου Φ 140 

ΤΕΜ. 5 15.00     

2 
Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου από ΡΕ 
100 ΡΝ 16 ονομαστικής διαμέτρου Φ 
140 

ΤΕΜ. 5 13.50     

  
Ηλεκτροπώμα  πολυαιθυλενίου από 
ΡΕ 100 ΡΝ 16 at ονομαστικής 
διαμέτρου Φ 160 αποτελούμενο από: 

          

1 
Πώμα  ευθέων άκρων πολυαιθυλενίου 
από ΡΕ 100 ΡΝ 16 ονομαστικής 
διαμέτρου Φ 160 

ΤΕΜ. 5 18.00     

2 
Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου από ΡΕ 
100 ΡΝ 16 ονομαστικής διαμέτρου Φ 
160 

ΤΕΜ. 5 15.00     

  
Ηλεκτροπώμα  πολυαιθυλενίου από 
ΡΕ 100 ΡΝ 16 at ονομαστικής 
διαμέτρου Φ 200 αποτελούμενο από: 

          

1 
Πώμα  ευθέων άκρων πολυαιθυλενίου 
από ΡΕ 100 ΡΝ 16 ονομαστικής 
διαμέτρου Φ 200 

ΤΕΜ. 2 30.00     

2 
Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου από ΡΕ 
100 ΡΝ 16 ονομαστικής διαμέτρου Φ 
200 

ΤΕΜ. 2 26.00     

  Ενωτικα Πολυαιθυλαινιου αρδευσης            

1 
Ενωτικα Πολυαιθυλαινιου αρδευσης  Φ 
20  

ΤΕΜ. 50 0.80     

2 
Ενωτικα Πολυαιθυλαινιου αρδευσης  Φ 
25  

ΤΕΜ. 50 1.00     

3 
Ενωτικα Πολυαιθυλαινιου αρδευσης  Φ 
32 

ΤΕΜ. 100 1.00     

4 
Ενωτικα Πολυαιθυλαινιου αρδευσης  Φ 
50 

ΤΕΜ. 50 1.20     

  ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ               

1 
ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟ  ΦΡΕΑΤΙΟ 
ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ  ΤΥΠΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑ 
ΕΥΔΑΠ  (35*35) 

ΤΕΜ. 200 45.00     

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΙ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
24%) 

            

TMHMA III : ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ   

   Βάνα σύρτου Ελαστικής Εμφραξης    

4416700
0-8 

(Διάφορ
α 

εξαρτήμ
ατα 

σωλην
ώσεων) 

          

  

Βάνα σύρτου Ελαστικής Εμφραξης       
PN 16    Με ελαστική έμφραξη σύμφωνα 
ΕΝ 1171, face to face  σειρά 14, ΕΝ 
558-1  , με φλάντζες σύμφωνα με  ΕΝ  
1092-2 .  Σώμα, κάλυμμα  και σύρτης  
σύμφωνα με  EN 1563 (ελατός 
χυτοσίδηρος EN-GJS 500) .  Πλήρης    
επικάλυψη σύρτου με ελαστομερές  
EPDM (CE marking) για νερό 
σύμφωναμε  EN 681-1, Δακτύλιος 
στεγανότητας καλύμματος  από EPDM  
για νερό σύμφωναμε  EN 681-1,  
Ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας από 
EPDM  για νερό σύμφωναμε  EN 681-1,  
Aξονας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 
420 (X20 Cr13) σύμφωναμε  EN 10 088-
1   με περικόχλιο άξονα από ορείχαλκο.  
Αντιδιαβρωτική εποξειδική εσωτερική και 
εξωτερική προστασία RESICOAT 9000 
R4 BLUE πάχους >    250μm σύμφωνα 
με DIN 30677  

          

1 ονομαστικής διαμέτρου DN 50 ΤΕΜ. 20 90.00     

2 ονομαστικής διαμέτρου DN 80 ΤΕΜ. 20 120.00     

3 ονομαστικής διαμέτρου DN 100 ΤΕΜ. 20 140.00     
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4 ονομαστικής διαμέτρου DN 125 ΤΕΜ. 10 190.00     

5 ονομαστικής διαμέτρου DN 150 ΤΕΜ. 15 275.00     

6 ονομαστικής διαμέτρου DN 200 ΤΕΜ. 10 360.00     

7 ονομαστικής διαμέτρου DN 80 / PN 25 ΤΕΜ. 4 280.00     

  
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ -  ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ - 
ΒΑΛΒΙΔΕΣ 

          

1 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ   Φ 90  
/10 at  

ΤΕΜ. 15 340.00     

2 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ   Φ 90  
/16 at  

ΤΕΜ. 4 360.00     

3 
ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΧΥΤΟΣ   ΦΛΑΝΤΖ. Φ63 / 16 at 

ΤΕΜ. 6 210.00     

4 
ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΧΥΤΟΣ   ΦΛΑΝΤΖ. Φ90 / 16 at 

ΤΕΜ. 6 260.00     

5 
ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΧΥΤΟΣ   ΦΛΑΝΤΖ. Φ110 / 16 at 

ΤΕΜ. 2 430.00     

6 
ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΧΥΤΟΣ   ΦΛΑΝΤΖ. Φ63 /  25 at 

ΤΕΜ. 4 200.00     

7 
ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΧΥΤΟΣ ΜΕ   ΒΟΛΤΑ 2'' / 16 at 

ΤΕΜ. 10 175.00     

8 
ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΧΥΤΟΣ ΜΕ   ΒΟΛΤΑ 2'' / 25 at 

ΤΕΜ. 5 250.00     

9 
ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
PVC  Φ 3/4'' / 16 at 

ΤΕΜ. 5 100.00     

10 
ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
PVC  Φ 1'' / 16 at 

ΤΕΜ. 5 100.00     

11 
ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
PVC  Φ 2'' / 16 at 

ΤΕΜ. 5 190.00     

12 
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΙΠΛΙΓΜΑΤΙΚΗ  1,1/2'' ΜΕ  
ΡΥΘΜΙΣΗ  

ΤΕΜ. 2 300.00     

13 
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΙΚΗ 
ΒΑΛΒΙΔΔΑ)  0 - 6 Bar  

ΤΕΜ. 4 80.00     

14 
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΙΚΗ 
ΒΑΛΒΙΔΔΑ)  0 - 10 Bar  

ΤΕΜ. 4 90.00     

15 
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ  (ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΙΚΗ 
ΒΑΛΒΙΔΔΑ)  2 - 14 Bar (0,7 - 4)Bar 

ΤΕΜ. 4 100.00     

  
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ    

          

  
ΤΑΥ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ  ΒΑΡΕΩΣ  
ΤΥΠΟΥ  

          

1 
ΤΑΥ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ  ΒΑΡΕΩΣ  ΤΥΠΟΥ  
1/2" 

ΤΕΜ. 400 1.60     

2 
ΤΑΥ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ  ΒΑΡΕΩΣ  ΤΥΠΟΥ  
3/4" 

ΤΕΜ. 400 2.40     

3 
ΤΑΥ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ  ΒΑΡΕΩΣ  ΤΥΠΟΥ  
1" 

ΤΕΜ. 100 3.80     

4 
ΤΑΥ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ  ΒΑΡΕΩΣ  ΤΥΠΟΥ  
1 1/4" 

ΤΕΜ. 10 7.90     

5 
ΤΑΥ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ  ΒΑΡΕΩΣ  ΤΥΠΟΥ  
1 1/2" 

ΤΕΜ. 10 8.40     

6 
ΤΑΥ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ  ΒΑΡΕΩΣ  ΤΥΠΟΥ  
2" 

ΤΕΜ. 10 17.50     

  
ΜΟΥΦΕΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ   ΒΑΡΕΩΣ  
ΤΥΠΟΥ  ΔΕΞΙΕΣ  

          

1 
ΜΟΥΦΕΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ   ΒΑΡΕΩΣ  
ΤΥΠΟΥ  ΔΕΞΙΕΣ  1/2" 

ΤΕΜ. 100 1.00     

2 
ΜΟΥΦΕΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ   ΒΑΡΕΩΣ  
ΤΥΠΟΥ  ΔΕΞΙΕΣ  3/4" 

ΤΕΜ. 100 1.20     

3 
ΜΟΥΦΕΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ   ΒΑΡΕΩΣ  
ΤΥΠΟΥ  ΔΕΞΙΕΣ  1" 

ΤΕΜ. 50 2.00     

  
ΡΑΚΟΡ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΧΑΛΚΟΥ  ΜΕ  
ΔΑΚΤΥΛΙΟ  PVC  

          

1 
ΡΑΚΟΡ  ΑΡΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΧΑΛΚΟΥ  
ΜΕ  ΔΑΚΤΥΛΙΟ  PVC Φ18 

ΤΕΜ. 50 2.20     

2 
ΡΑΚΟΡ  ΘΗΛ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΧΑΛΚΟΥ  
ΜΕ  ΔΑΚΤΥΛΙΟ  PVC Φ18 

ΤΕΜ. 50 2.20     

3 
ΡΑΚΟΡ  ΑΡΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΧΑΛΚΟΥ  
ΜΕ  ΔΑΚΤΥΛΙΟ  PVC Φ22 

ΤΕΜ. 10 3.20     

4 
ΡΑΚΟΡ  ΘΗΛ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΧΑΛΚΟΥ  
ΜΕ  ΔΑΚΤΥΛΙΟ  PVC Φ22 

ΤΕΜ. 50 3.10     

  
ΤΑΠΕΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ  ΒΑΡΕΩΣ  
ΤΥΠΟΥ  

          

1 
ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ  ΒΑΡΕΩΣ 
ΤΥΠΟΥ ΘΗΛ 1/2" 

ΤΕΜ. 50 0.60     
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2 
ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΒΑΡΕΩΣ 
ΤΥΠΟΥ ΘΗΛ 3/4" 

ΤΕΜ. 50 0.70     

3 
ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΒΑΡΕΩΣ 
ΤΥΠΟΥ ΘΗΛ 1" 

ΤΕΜ. 20 1.00     

4 
ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΒΑΡΕΩΣ 
ΤΥΠΟΥ ΘΗΛ 1 1/4" 

ΤΕΜ. 10 1.80     

5 
ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΒΑΡΕΩΣ 
ΤΥΠΟΥ ΘΗΛ 1 1/2" 

ΤΕΜ. 10 2.50     

6 
ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΒΑΡΕΩΣ 
ΤΥΠΟΥ ΘΗΛ 2" 

ΤΕΜ. 10 3.80     

7 
ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΒΑΡΕΩΣ 
ΤΥΠΟΥ ΑΡΣ 1/2" 

ΤΕΜ. 100 0.60     

8 
ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΒΑΡΕΩΣ 
ΤΥΠΟΥ ΑΡΣ 3/4" 

ΤΕΜ. 100 0.90     

9 
ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΒΑΡΕΩΣ 
ΤΥΠΟΥ ΑΡΣ 1" 

ΤΕΜ. 10 1.30     

10 
ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΒΑΡΕΩΣ 
ΤΥΠΟΥ ΑΡΣ 1 1/4" 

ΤΕΜ. 10 2.50     

11 
ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΒΑΡΕΩΣ 
ΤΥΠΟΥ ΑΡΣ 1 1/2" 

ΤΕΜ. 10 4.10     

12 
ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΒΑΡΕΩΣ 
ΤΥΠΟΥ ΑΡΣ 2" 

ΤΕΜ. 5 4.80     

  
ΣΥΣΤΟΛΕΣ   ΑΜΕΡΙΚΗΣ  
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ Β.Τ. 

          

1 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ Β.Τ. 2"Χ 1 1/2" 

ΤΕΜ. 10 6.00     

2 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ Β.Τ. 2"Χ 1 1/4" 

ΤΕΜ. 10 5.50     

3 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ Β.Τ. 2"Χ1" 

ΤΕΜ. 10 6.50     

4 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ Β.Τ. 1"Χ3/4" 

ΤΕΜ. 200 1.40     

5 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ Β.Τ. 1"Χ1/2" 

ΤΕΜ. 200 1.60     

6 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ Β.Τ. 1"Χ 1 1/2" 

ΤΕΜ. 10 4.00     

7 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ Β.Τ. 3/4"Χ1/2" 

ΤΕΜ. 200 0.90     

  
ΣΥΣΤΟΛΕΣ   ΑΓΓΛΙΑΣ  ( ΜΠΟΥΚΑΛΑ) 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ Β.Τ.   

          

1 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
Β.Τ. 1"Χ2" 

ΤΕΜ. 10 10.00     

2 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
Β.Τ. 1"Χ1/2" 

ΤΕΜ. 10 1.90     

3 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
Β.Τ. 1"Χ1 1/4" 

ΤΕΜ. 10 3.40     

4 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
Β.Τ. 1"Χ 1 1/2" 

ΤΕΜ. 10 4.10     

5 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
Β.Τ. 3/4"Χ1/2" 

ΤΕΜ. 100 1.50     

6 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
Β.Τ. 1"Χ3/4" 

ΤΕΜ. 100 1.80     

  
ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ   Μ.Ε.  
ΒΟΛΤΑ   Β.Τ.   

          

1 
ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ Μ.Ε.ΒΟΛΤΑ 
Β.Τ. 1/2" 

ΤΕΜ. 200 1.50     

2 
ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ Μ.Ε.ΒΟΛΤΑ 
Β.Τ. 3/4" 

ΤΕΜ. 300 2.30     

3 
ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ Μ.Ε.ΒΟΛΤΑ 
Β.Τ. 1" 

ΤΕΜ. 50 3.70     

4 
ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ Μ.Ε.ΒΟΛΤΑ 
Β.Τ. 2" 

ΤΕΜ. 10 18.50     

  
ΓΩΝΙΕΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ   ΜΕΣΑ   
ΒΟΛΤΑ  Β.Τ.  

          

1 
ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΜΕΣΑ  
ΒΟΛΤΑ Β.Τ. 1/2" 

ΤΕΜ. 100 1.40     

2 
ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ 
Β.Τ. 3/4" 

ΤΕΜ. 400 2.30     

3 
ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ 
Β.Τ. 1" 

ΤΕΜ. 10 3.40     

4 
ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ 
Β.Τ. 1 1/2" 

ΤΕΜ. 10 8.60     

5 
ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ 
Β.Τ. 2" 

ΤΕΜ. 10 16.00     

  ΜΑΣΤΟΙ   ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ  Β.Τ.             

1 ΜΑΣΤΟΙ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ  Β.Τ.  1/2" ΤΕΜ. 200 0.60     
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2 ΜΑΣΤΟΙ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ   Β.Τ. 3/4" ΤΕΜ. 200 0.70     

3 ΜΑΣΤΟΙ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ   Β.Τ. 1" ΤΕΜ. 50 0.90     

4 ΜΑΣΤΟΙ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ   Β.Τ. 1 1/4" ΤΕΜ. 10 1.60     

5 ΜΑΣΤΟΙ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ   Β.Τ. 1 1/2" ΤΕΜ. 10 2.70     

6 ΜΑΣΤΟΙ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ   Β.Τ. 2" ΤΕΜ. 10 3.80     

  
ΡΑΚΟΡ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ  ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  
ΣΥΣΦΙΞΗΣ  ΓΙΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ 

          

1 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ Φ16Χ1/2'' 
(με δακτυλιδι τεφλον) 

ΤΕΜ. 50 2.00     

2 

ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ  Φ18 Χ 
1/2''     με (ορειχαλκινο δακτυλιδι ή 
δακτυλιδι τεφλον ) 

ΤΕΜ. 30 2.50     

3 

ΡΑΚΟΡ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ  Φ 22 Χ 
3/4''     με (ορειχαλκινο δακτυλιδι ή 
δακτυλιδι τεφλον ) 

ΤΕΜ. 20 4.20     

4 
ΡΑΚΟΡΑΚΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΠΛΗΡΗ   9* 11  
ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ 

ΤΕΜ. 100 0.80     

5 
ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΚΟΥ  
9* 11  ( ΚΩΝΙΚΑ) 

ΤΕΜ. 200 0.05     

  
ΡΑΚΟΡ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ  ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  
ΣΥΣΦΙΞΗΣ  ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 

          

1 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΙΔ/ΛΗΝΑ.  ΑΡΣ.  Φ21 Χ 1/2" 

ΤΕΜ. 40 8.00     

2 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΙΔ/ΛΗΝΑ.  ΑΡΣ.  Φ27 Χ 3/4" 

ΤΕΜ. 40 8.50     

3 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΙΔ/ΛΗΝΑ.  ΑΡΣ.  Φ34 Χ 1" 

ΤΕΜ. 40 15.50     

4 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΙΔ/ΛΗΝΑ.  ΑΡΣ.  Φ 42 Χ 1 1/4" 

ΤΕΜ. 10 17.40     

5 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΙΔ/ΛΗΝΑ.  ΑΡΣ.  Φ 49 Χ 1 1/2" 

ΤΕΜ. 10 42.60     

6 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΙΔ/ΛΗΝΑ.  ΑΡΣ.  Φ60 Χ 2" 

ΤΕΜ. 10 64.00     

7 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΙΔ/ΛΗΝΑ.  ΘΗΛ.  Φ21 Χ 1/2" 

ΤΕΜ. 10 8.00     

8 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΙΔ/ΛΗΝΑ.  ΘΗΛ.  Φ27 Χ 3/4" 

ΤΕΜ. 10 8.50     

9 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΙΔ/ΛΗΝΑ.  ΘΗΛ.  Φ34 Χ 1" 

ΤΕΜ. 10 15.50     

10 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΙΔ/ΛΗΝΑ.  ΘΗΛ.  Φ42 Χ 1 1/4" 

ΤΕΜ. 10 17.40     

11 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΙΔ/ΛΗΝΑ.  ΘΗΛ.  Φ49 Χ 1 1/2" 

ΤΕΜ. 10 42.60     

12 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΙΔ/ΛΗΝΑ.  ΘΗΛ.  Φ 60 Χ 2" 

ΤΕΜ. 5 64.00     

  
ΡΑΚΟΡ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ  ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  
ΣΥΣΦΙΞΗΣ  ΓΙΑ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ / ΡΕΧ  

          

1 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ  
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΣ Φ16Χ2 Χ 
1/2'' 

ΤΕΜ. 50 1.40     

2 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ  
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΣ Φ18Χ2,5 Χ 
1/2'' 

ΤΕΜ. 300 1.40     

3 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ  
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΣ Φ18Χ2,5 Χ 
3/4''  

ΤΕΜ. 200 1.80     

4 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ  
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΣ Φ22Χ2,5 Χ 
3/4'' 

ΤΕΜ. 300 2.50     

5 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ  
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΣ Φ28Χ3  Χ 1'' 

ΤΕΜ. 50 5.00     

6 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ  
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΣ Φ32Χ3 Χ 1''    

ΤΕΜ. 300 5.40     

7 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ  
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΗΛ. Φ16Χ2 Χ 
1/2'' 

ΤΕΜ. 50 1.40     

8 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ  
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΗΛ. Φ18Χ2 Χ 
1/2'' 

ΤΕΜ. 300 1.50     

9 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ  
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΗΛ. Φ18Χ2,5 Χ 
3/4''  

ΤΕΜ. 100 1.80     
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10 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ  
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΗΛ. Φ22Χ2,5 Χ 
3/4'' 

ΤΕΜ. 100 2.50     

11 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ  
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΗΛ. Φ28Χ3  Χ 
3/4'' 

ΤΕΜ. 150 5.00     

12 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ  
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΗΛ. Φ32Χ3 Χ 
1''    

ΤΕΜ. 300 5.40     

  
ΡΑΚΟΡ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ  ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  
ΣΥΣΦΙΞΗΣ  ΓΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 3ης 
ΓΕΝΙΑΣ  ΡΕ100  

          

1 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΓΙΑ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΑΡΣ. Φ20 Χ 1/2'' 

ΤΕΜ. 150 2.40     

2 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΓΙΑ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΑΡΣ. Φ25 Χ 3/4'' 

ΤΕΜ. 100 3.30     

3 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΓΙΑ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΑΡΣ. Φ32 Χ 1'' 

ΤΕΜ. 150 5.50     

4 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΓΙΑ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΘΗΛ. Φ20 Χ 1/2'' 

ΤΕΜ. 150 2.40     

5 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΓΙΑ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΘΗΛ. Φ25 Χ 3/4'' 

ΤΕΜ. 100 3.30     

6 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΓΙΑ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΘΗΛ. Φ32 Χ 1'' 

ΤΕΜ. 150 5.50     

  
ΡΑΚΟΡ- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ   
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  
ΣΥΣΦΙΞΗΣ  ΓΙΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ 

          

1 

ΡΑΚΟΡ- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΝΩΤΙΚΟΣ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ  Φ18 Χ 18  
με (ορειχαλκινο δακτυλιδι  και δακτυλιδι 
τεφλον ) 

ΤΕΜ. 20 3.70     

2 

ΡΑΚΟΡ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΝΩΤΙΚΟΣ  
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ  Φ22 Χ 22  
με (ορειχαλκινο δακτυλιδι  και δακτυλιδι 
τεφλον ) 

ΤΕΜ. 20 5.30     

  
ΡΑΚΟΡ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ   
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  
ΣΥΣΦΙΞΗΣ  ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 

          

1 
ΡΑΚΟΡ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΟΡΕΙΧ. 
ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔ/ΛΗΝΑ.   1/2" Χ 
1/2'' 

ΤΕΜ. 10 11.00     

2 
ΡΑΚΟΡ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΟΡΕΙΧ. 
ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔ/ΛΗΝΑ.   3/4" Χ 
3/4'' 

ΤΕΜ. 10 12.00     

3 
ΡΑΚΟΡ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΟΡΕΙΧ. 
ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔ/ΛΗΝΑ.   1" Χ 
1'' 

ΤΕΜ. 10 23.00     

  
ΡΑΚΟΡ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΟΡΕΙΧΑΛ.  
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  ΣΥΣΦΙΞΗΣ  ΓΙΑ 
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ / ΡΕΧ  

          

1 
ΡΑΚΟΡ- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Φ18Χ18 

ΤΕΜ. 200 2.90     

2 
ΡΑΚΟΡ- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Φ22Χ22 

ΤΕΜ. 200 4.20     

3 
ΡΑΚΟΡ- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Φ28Χ28 

ΤΕΜ. 100 8.20     

4 
ΡΑΚΟΡ- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Φ32Χ32 

ΤΕΜ. 50 9.10     

  
ΡΑΚΟΡ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧΑ. 
ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΓΙΑ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 3ης ΓΕΝΙΑΣ ΡΕ100  

          

1 
ΡΑΚΟΡ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ  Φ20  

ΤΕΜ. 100 4.40     

2 
ΡΑΚΟΡ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ  Φ25 

ΤΕΜ. 20 6.00     

3 
ΡΑΚΟΡ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ  Φ32 

ΤΕΜ. 50 9.00     

4 
ΡΑΚΟΡ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ  Φ50 

ΤΕΜ. 20 18.00     

5 
ΡΑΚΟΡ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ. 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ  Φ63 

ΤΕΜ. 20 30.00     
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ΡΑΚΟΡ   ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ   
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ   (ΠΛΑΣΤΙΚΑ) 

          

1 
  ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΑΡΣΕΝ. Φ20 /16at 

ΤΕΜ. 100 1.00     

2 
  ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΑΡΣΕΝ. Φ25 /16at 

ΤΕΜ. 100 1.20     

3 
  ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΑΡΣΕΝ. Φ32 /16at 

ΤΕΜ. 100 1.50     

4 
  ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΑΡΣΕΝ. Φ50 /16at 

ΤΕΜ. 20 3.00     

5 
  ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΑΡΣΕΝ. Φ63 /16at 

ΤΕΜ. 20 4.00     

  
ΡΑΚΟΡ -  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ    
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥ   
(ΠΛΑΣΤΙΚΑ) 

          

1 
ΡΑΚΟΡ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΜΑΥΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ  
Φ 20 

ΤΕΜ. 20 1.90     

2 
ΡΑΚΟΡ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΜΑΥΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ  
Φ 25 

ΤΕΜ. 20 2.10     

3 
ΡΑΚΟΡ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΜΑΥΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ  
Φ 32 

ΤΕΜ. 20 2.50     

4 
ΡΑΚΟΡ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΜΑΥΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ  
Φ 50 

ΤΕΜ. 10 7.00     

  
ΒΑΝΕΣ    ΤΕΦΛΟΝ  ΟΛΙΚΗΣ 
ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ  

          

1 ΒΑΝΕΣ   ΤΕΦΛΟΝ   1/2" ΤΕΜ. 300 4.00     

2 ΒΑΝΕΣ   ΤΕΦΛΟΝ   3/4" ΤΕΜ. 300 4.50     

3 ΒΑΝΕΣ   ΤΕΦΛΟΝ  1" ΤΕΜ. 50 6.30     

4 ΒΑΝΕΣ   ΤΕΦΛΟΝ  1 1/2" ΤΕΜ. 10 14.40     

5 ΒΑΝΕΣ   ΤΕΦΛΟΝ  1 1/4" ΤΕΜ. 10 12.00     

6 ΒΑΝΕΣ   ΤΕΦΛΟΝ   2" ΤΕΜ. 30 21.60     

7 
ΒΑΝΕΣ   ΤΕΦΛΟΝ  ΜΕΣΑ-ΕΞΩ   
ΒΟΛΤΑ   3/4"  

ΤΕΜ. 100 4.30     

8 
ΒΑΝΕΣ   ΤΕΦΛΟΝ  ΜΕΣΑ-ΕΞΩ   
ΒΟΛΤΑ   1"  

ΤΕΜ. 100 7.00     

9 
ΒΑΝΕΣ   ΤΕΦΛΟΝ  ΜΕΣΑ-ΕΞΩ   
ΒΟΛΤΑ  2" 

ΤΕΜ. 30 23.40     

  ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ            

1 ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ  1/2"  3cm ΤΕΜ. 100 2.00     

2 ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ  1/2"  5cm ΤΕΜ. 100 2.30     

  
ΜΑΣΤΟΙ   ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ  
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ  

          

1 ΜΑΣΤΟΙ  ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ  3/4"Χ1/2" ΤΕΜ. 300 2.60     

2 ΜΑΣΤΟΙ  ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ  1"Χ3/4" ΤΕΜ. 300 3.30     

3 ΚΑΝΑΒΙ  ΤΕΜ. 20 6.00     

4 ΦΙΜΠΕΡ 1/2" ΤΕΜ. 500 0.03     

5 ΦΙΜΠΕΡ 3/4" ΤΕΜ. 3000 0.02     

  
ΚΛΕΦΤΕΣ    ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ   ΜΕ  4  
ΒΙΔΕΣ 

          

1 ΚΛΕΦΤΕΣ  ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΙ  1/2" ΤΕΜ. 40 4.50     

2 ΚΛΕΦΤΕΣ  ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΙ  3/4" ΤΕΜ. 40 8.00     

3 ΚΛΕΦΤΕΣ  ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΙ  1" ΤΕΜ. 20 10.50     

4 ΚΛΕΦΤΕΣ  ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΙ  1 1/2" ΤΕΜ. 10 14.00     

5 ΚΛΕΦΤΕΣ  ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΙ  1 1/4" ΤΕΜ. 10 15.20     

  
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ  ΚΟΛΛΑΡΑ    
ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ  ΜΕ   4   ΒΙΔΕΣ 

          

1 
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ  ΚΟΛΛΑΡΑ  
ΣΙΔ/ΛΗΝΑΣ  4ΩΝ  ΒΙΔΩΝ 1/2" 

ΤΕΜ. 50 14.00     

2 
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ  ΚΟΛΛΑΡΑ  
ΣΙΔ/ΛΗΝΑΣ  4ΩΝ  ΒΙΔΩΝ  3/4" 

ΤΕΜ. 50 16.00     

3 
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ  ΚΟΛΛΑΡΑ  
ΣΙΔ/ΛΗΝΑΣ  4ΩΝ  ΒΙΔΩΝ  1" 

ΤΕΜ. 20 20.00     

4 
ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ   ΓΡΑΜΜΗΣ  
ΑΥΤΟΜΑΤΑ   1/2'' 

ΤΕΜ. 20 65.00     



 

Σελίδα 217 

  ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ  ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ             

1 
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ  ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ  0 - 6  
BAR 

ΤΕΜ. 20 12.00     

2 
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ  ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ  0 - 10  
BAR 

ΤΕΜ. 20 12.00     

3 
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ  ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ  0 - 16  
BAR 

ΤΕΜ. 20 12.00     

4 
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ  ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ  0 - 30  
BAR 

ΤΕΜ. 20 15.00     

5 TAINIA TEFLON   3/4 ΜΙΚΡΟ ΡΟΛΟ ΤΕΜ. 200 1.35     

6 TAINIA TEFLON  3/4  ΜΕΓΑΛΟ ΡΟΛΟ  ΤΕΜ. 200 2.50     

7 NHMA   TEFLON ΤΕΜ. 200 18.00     

  
ΚΡΟΥΝΟΙ  ΔΙΑΚΟΠΗΣ  ΟΛΙΚΗΣ 
ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ   ΑΡΣ/ΘΗΛ ΒΑΡΕΩΣ 
ΤΥΠΟΥ 

          

1 
ΚΡΟΥΝΟΙ  ΣΥΝΕΝΩΣΕΩΣ  ΘΗΛ/ΘΗΛ  
1"Χ1" 

ΤΕΜ. 30 7.40     

2 
ΚΡΟΥΝΟΙ  ΣΥΝΕΝΩΣΕΩΣ  ΑΡΣ/ΘΗΛ  
1"Χ1" 

ΤΕΜ. 30 12.00     

3 
ΣΕΤ (ΟΥΡΑ & ΡΑΚΟΡ)  ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ   
1/2 '' 

ΤΕΜ. 20 2.50     

  ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ            

1 
ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 3/4''  
cim 

ΤΕΜ. 10 6.00     

2 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 1'' ΤΕΜ. 10 9.00     

3 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 11/4'' ΤΕΜ. 5 13.00     

4 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 11/2'' ΤΕΜ. 5 21.00     

5 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 2'' ΤΕΜ. 5 27.00     

  ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ  ΚΛΑΠΕ ΜΕ ΓΛΩΣΑ            

1 ΚΛΑΠΕ ΜΕ ΓΛΩΣΑ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ   2'' ΤΕΜ. 8 35.00     

2 
ΚΛΑΠΕ ΜΕ ΓΛΩΣΑ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ 
11/2'' 

ΤΕΜ. 4 25.00     

3 
ΚΛΑΠΕ ΜΕ ΓΛΩΣΑ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ 
11/4'' 

ΤΕΜ. 4 20.00     

  ΚΩΝΙΚΟ ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ              

1 
ΚΩΝΙΚΟ ΡΑΚΟΡ ΜΕ ΤΡΕΛΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ 
Θ-Θ  2'' 

ΤΕΜ. 4 13.00     

2 
ΚΩΝΙΚΟ ΡΑΚΟΡ ΜΕ ΤΡΕΛΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ 
Θ-Θ  1 1/4'' 

ΤΕΜ. 4 8.00     

3 
ΚΩΝΙΚΟ ΡΑΚΟΡ ΜΕ ΤΡΕΛΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ 
Θ-Θ  1 1/2'' 

ΤΕΜ. 4 7.00     

  
ΕΞΑΡΤΗΜΑ   ΥΔΡΕΥΣΗΣ -  
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ                       

          

1 

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 
ΚΡΟΥΝΟΣ ΠΕΛΑΤΗ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ 
ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ,   ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ 
¾’’, ΟΠΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 15, ΡΝ25 

ΤΕΜ. 800 7.50     

2 
ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ 
ΚΡΟΥΝΟΥΣ 3/4''. 

ΤΕΜ. 2,000 0.03     

  
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΕΛΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  
ΑΓΩΓΩΝ            

          

1 
Υδραυλικη   Σελλα   52-64  L = 140mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 5 72.00     

2 
Υδραυλικη   Σελλα   59-71  L = 140mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 5 76.00     

3 
Υδραυλικη   Σελλα   71-84  L = 140mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 5 83.00     

4 
Υδραυλικη   Σελλα   81-93  L = 140mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 10 85.00     

5 
Υδραυλικη   Σελλα   87-109 L = 140mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 10 101.00     

6 
Υδραυλικη   Σελλα  104-126  L = 140mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 10 101.00     

7 
Υδραυλικη   Σελλα  113-136  L = 140mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 5 111.00     

8 
Υδραυλικη   Σελλα  124-146  L = 140mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 10 117.00     

9 
Υδραυλικη   Σελλα  87-109   L =  210mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 5 154.00     
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10 
Υδραυλικη   Σελλα 104-126  L = 210mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 5 155.00     

11 
Υδραυλικη   Σελλα 108-131  L = 210mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 5 157.00     

12 
Υδραυλικη   Σελλα  113-136  L = 210mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 5 158.00     

13 
Υδραυλικη   Σελλα  121-144  L = 210mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 5 160.00     

14 
Υδραυλικη   Σελλα  124-146  L = 210mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 5 161.00     

15 
Υδραυλικη   Σελλα  138-160  L = 210mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 5 174.00     

16 
Υδραυλικη   Σελλα  147-169  L = 210mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 5 177.00     

17 
Υδραυλικη   Σελλα  152-174  L = 210mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 5 180.00     

18 
Υδραυλικη   Σελλα  159-181  L = 210mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 5 222.00     

19 
Υδραυλικη   Σελλα  164-186  L = 210mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 5 224.00     

20 
Υδραυλικη   Σελλα  180-202  L = 210mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 4 241.00     

21 
Υδραυλικη   Σελλα   191-213 L = 210mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 4 248.00     

22 
Υδραυλικη   Σελλα  207-229 L = 210mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 4 259.00     

23 
Υδραυλικη   Σελλα  210-232 L = 210mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 4 259.00     

24 
Υδραυλικη   Σελλα  220-242 L = 210mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 4 260.00     

25 
Υδραυλικη   Σελλα  244-266 L = 210mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 4 270.00     

26 
Υδραυλικη   Σελλα  294-316 L = 210mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 4 514.00     

27 
Υδραυλικη   Σελλα  305-327 L = 210mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 2 495.00     

28 
Υδραυλικη   Σελλα  310-332 L = 210mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 2 499.00     

29 
Υδραυλικη   Σελλα  413-435 L = 210mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 1 568.00     

30 
Υδραυλικη   Σελλα   52-64    L =  280mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 4 160.00     

31 
Υδραυλικη   Σελλα   59-71    L =  280mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 4 166.00     

32 
Υδραυλικη   Σελλα   71-84    L =  280mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 4 170.00     

33 
Υδραυλικη   Σελλα   81-93    L =  280mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 4 173.00     

34 
Υδραυλικη   Σελλα  305-327 L =  280mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 1 510.00     

35 
Υδραυλικη   Σελλα 336-358  L = 280mm 
+-5% 

ΤΕΜ. 1 625.00     

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
24%) 

            

TMHMA IV : ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   

  ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC 

4416420
0-9 

(Σωλήν
ες) 

          

1 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ.ΤΥΠΟΥ TERRALIFE ΣΕΙΡΑ 
41 EN 1401 400ΜΜ  

MET. 18 48.00     

2 
ΠΛΑΣ. ΣΩΛ. ΤΥΠΟΥ TERRALIFE 
ΣΕΙΡΑ 41 EN 1401 355ΜΜ 

MET. 12 37.00     

3 
ΠΛΑΣ.  ΣΩΛ. ΤΥΠΟΥ  TERRALIFE  
ΣΕΙΡΑ 41 EN 1401 315ΜΜ 

MET. 12 28.00     

4 
ΠΛΑΣ.  ΣΩΛ. ΤΥΠΟΥ  TERRALIFE  
ΣΕΙΡΑ 41 EN 1401   250ΜΜ 

MET. 18 20.00     

5 
ΠΛΑΣ.  ΣΩΛ. ΤΥΠΟΥ  TERRALIFE 
ΣΕΙΡΑ 41  EN 1401   200ΜΜ 

MET. 150 14.00     

6 
ΠΛΑΣ.  ΣΩΛ. ΤΥΠΟΥ  TERRALIFE  
ΣΕΙΡΑ 41 EN 1401   140ΜΜ 

MET. 50 12.00     

7 
ΠΛΑΣ.  ΣΩΛ. ΤΥΠΟΥ  TERRALIFE 
ΣΕΙΡΑ 41   ΕΛΟΤ  160ΜΜ 

MET. 150 8.20     

8 
ΠΛΑΣ.  ΣΩΛ. ΤΥΠΟΥ  TERRALIFE   
ΣΕΙΡΑ 41   ΕΛΟΤ  125ΜΜ 

MET. 100 6.10     

9 
ΠΛΑΣ.  ΣΩΛ. ΤΥΠΟΥ SANILIFE  
STANDARD ΕΛΟΤ 686Α/100MM ΓΚΡΙ 

MET. 120 1.90     



 

Σελίδα 219 

10 
ΠΛΑΣ.  ΣΩΛ. ΤΥΠΟΥ  SANILIFE 
STANDARD  ΕΛΟΤ 686Α / 125MM ΓΚΡΙ 

MET. 120 2.80     

  ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC 

4416700
0-8 

(Διάφορ
α 

εξαρτήμ
ατα 

σωλην
ώσεων) 

          

1 
ΜΑΝΣΟΝ ΤΥΠΟΥ   TERRALIFE  ΣΕΙΡΑ 
41 400mm 

ΤΕΜ. 2 50.00     

2 
ΜΑΝΣΟΝ ΤΥΠΟΥ   TERRALIFE  ΣΕΙΡΑ 
41 355mm 

ΤΕΜ. 4 42.00     

3 
ΜΑΝΣΟΝ ΤΥΠΟΥ   TERRALIFE  ΣΕΙΡΑ 
41 315mm 

ΤΕΜ. 4 27.00     

4 
ΜΑΝΣΟΝ ΤΥΠΟΥ   TERRALIFE ΣΕΙΡΑ 
41  250mm 

ΤΕΜ. 4 15.30     

5 
ΜΑΝΣΟΝ ΤΥΠΟΥ   TERRALIFE ΣΕΙΡΑ 
41  225mm 

ΤΕΜ. 6 15.00     

6 
ΜΑΝΣΟΝ ΤΥΠΟΥ   TERRALIFE ΣΕΙΡΑ 
41  200mm 

ΤΕΜ. 10 8.00     

7 
ΜΑΝΣΟΝ ΤΥΠΟΥ   TERRALIFE ΣΕΙΡΑ 
41  160mm 

ΤΕΜ. 10 4.10     

8 
ΜΑΝΣΟΝ ΤΥΠΟΥ   TERRALIFE ΣΕΙΡΑ 
41  140mm 

ΤΕΜ. 10 3.70     

9 
ΜΑΝΣΟΝ ΤΥΠΟΥ   TERRALIFE  ΣΕΙΡΑ 
41 125mm 

ΤΕΜ. 10 2.80     

10 
ΚΑΜΠΥΛΗ ΤΥΠΟΥ TERRALIFE ΣΕΙΡΑ 
41 160mm 45° 

ΤΕΜ. 30 4.50     

11 
ΚΑΜΠΥΛΗ ΤΥΠΟΥ TERRALIFE ΣΕΙΡΑ 
41 125mm 45° 

ΤΕΜ. 50 2.80     

12 
ΚΑΜΠΥΛΗ ΤΥΠΟΥ TERRALIFE ΣΕΙΡΑ 
41 125mm 15° 

ΤΕΜ. 10 2.90     

13 
ΚΑΜΠΥΛΗ ΤΥΠΟΥ SANILIFE 100mm 
67,5° ΓΚΡΙ 

ΤΕΜ. 30 1.10     

14 
ΚΑΜΠΥΛΗ ΤΥΠΟΥ SANILIFE 100mm 
45° ΓΚΡΙ 

ΤΕΜ. 20 1.20     

15 
ΚΑΜΠΥΛΗ ΤΥΠΟΥ SANILIFE 125mm 
45° ΓΚΡΙ 

ΤΕΜ. 40 1.90     

16 
ΚΑΜΠΥΛΗ ΤΥΠΟΥ SANILIFE 100mm 
45° ΛΕΥΚΗ 

ΤΕΜ. 20 1.40     

17 
ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΤΥΠΟΥ 
SANILIFE 125/100mm ΛΕΥΚΗ 

ΤΕΜ. 20 1.30     

18 
ΤΑΠΑ  ΤΥΠΟΥ TERRALIFE ΣΕΙΡΑ 41 
ΑΡΣΕΝΙΚΗ  125mm 

ΤΕΜ. 20 1.10     

19 
ΤΑΠΑ  ΤΥΠΟΥ TERRALIFE ΣΕΙΡΑ 41 
ΘΗΛΥΚΗ  125mm 

ΤΕΜ. 20 1.70     

20 
ΤΑΠΑ ΒΙΔΩΤΗ ΤΥΠΟΥ SANILIFE 
100mm ΛΕΥΚΗ 

ΤΕΜ. 15 1.40     

21 
ΤΑΥ ΤΥΠΟΥ SANILIFE 100mm 87,5° 
ΛΕΥΚΟ 

ΤΕΜ. 10 1.50     

22 
ΚΟΛΛΑ TANGIT HENGEL (σε ΔΟΧΕΙΟ 
1 Kg ) 

ΤΕΜ. 40 28.00     

23 
Λιπαντικό για pvc εξαρτήματα (σε 

ΔΟΧΕΙΟ 10 Kg ) 
ΤΕΜ. 5 3.00     

  
ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΝΑΜΟΝΩΝ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC      

          

1 
ΦΡΕΑΤΙΑ   ΑΝΑΜΟΝΩΝ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
YΔΑΤΩΝ ΑΠΟ PVC ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ 315 

ΤΕΜ. 40 150.00     

  
ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ΦΡΕΑΤΙΑ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

          

1 
ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟ  ΦΡΕΑΤΙΟ  ΚΩΝΟΣ 
ΦΡΕΑΤΙΟΥ  Φ-1200 / 600 

ΤΕΜ. 10 72.71     

2 
ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΣΥΛΟΓΗΣ ΜΟΝΟ ΜΕ 
ΚΡΑΣΠΕΔΟ ΚΑΙ ΣΧΑΡΑ C250 

TEM 4 482.00     

3 
ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΣΥΛΟΓΗΣ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 
C250 

TEM 4 389.60     

  
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΟΜΒΡΙΩΝ 

4416420
0-9 

(Σωλήν
ες) 

          

1 
ΣΩΛΗΝΑΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
Φ-1200 / 100 

ΤΕΜ. 5 72.71     

2 
ΣΩΛΗΝΑΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
Φ-1200 / 80 

ΤΕΜ. 5 63.46     

3 
ΣΩΛΗΝΑΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
Φ-1200 / 50 

ΤΕΜ. 5 52.88     

4 
ΣΩΛΗΝΑΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
Φ-1200 / 25 

ΤΕΜ. 5 51.11     

5 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΑΟΠΛΗ  Φ-500 / 
1000 

ΤΕΜ. 5 10.58     
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6 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΑΟΠΛΗ  Φ-600 / 
1000 

ΤΕΜ. 5 15.33     

7 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΑΟΠΛΗ  Φ-800 / 
1000 

ΤΕΜ. 5 25.63     

8 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΑΟΠΛΗ  Φ-1000 / 
1000 

ΤΕΜ. 5 34.90     

  
ΚΑΠΑΚΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

4416700
0-8 

(Διάφορ
α 

εξαρτήμ
ατα 

σωλην
ώσεων) 

          

1 
ΚΥΚΛΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ  ΦΡΕΑΤΙΟΥ  Φ800 / 
DN 400 

ΤΕΜ. 10 345.00     

2 
ΚΥΚΛΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ  ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΜΕ 
ΠΕΡΙΣΤΟΜΙΟ    ΔΙΑΤΟΜΗΣ   Φ315 / 
Β125 ( 400*400) 

ΤΕΜ. 40 53.63     

3 
ΣΧΑΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ   500*500 
C 250 

ΤΕΜ. 10 175.50     

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙV (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
24%) 

            

TMHMA V : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ 

  
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ   ΧΥΤΟΣΙΔΕΡΑ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ    P. V. C.  --   P.E   

4447000
0-5 

(Διάφορ
α 

προϊόντ
α από 

χυτοσίδ
ηρο) 

          

  
Σέλλες  ελατου  χυτοσιδήρου  μπλε  
με  4  βίδες   ΡΝ 16 

          

1 ονομαστικής   διαμέτρου   Φ63Χ1'' ΤΕΜ. 200 22.80     

2 ονομαστικής   διαμέτρου   Φ75Χ1'' ΤΕΜ. 50 15.80     

3 ονομαστικής   διαμέτρου   Φ90Χ1'' ΤΕΜ. 200 29.70     

4 ονομαστικής   διαμέτρου   Φ110Χ1'' ΤΕΜ. 30 21.00     

5 ονομαστικής   διαμέτρου   Φ125Χ1'' ΤΕΜ. 30 27.00     

6 ονομαστικής   διαμέτρου   Φ140Χ1'' ΤΕΜ. 30 54.80     

7 ονομαστικής   διαμέτρου   Φ160Χ1'' ΤΕΜ. 30 60.00     

8 ονομαστικής   διαμέτρου   Φ90Χ2'' ΤΕΜ. 20 28.00     

  
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (ΖΙΜΠΟ) 
ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΤΥΠΩΝ 

          

1 

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (ΖΙΜΠΟ) 
ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΤΥΠΩΝ, DN 80, ΕΥΡΟΣ 84-105mm, ΜΕ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ, 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΒΑΦΗ RESICOAT, 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΠΟ EPDM 
KAI ΚΟΧΛΙΕΣ AISI 304 

ΤΕΜ. 4 157.00     

2 

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (ΖΙΜΠΟ) 
ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΤΥΠΩΝ, DN 100, ΕΥΡΟΣ 104-132mm, 
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ, 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΒΑΦΗ RESICOAT, 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΠΟ EPDM 
KAI ΚΟΧΛΙΕΣ AISI 305 

ΤΕΜ. 4 180.00     

3 

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (ΖΙΜΠΟ) 
ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΤΥΠΩΝ, DN 125, ΕΥΡΟΣ 132-155mm, 
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ, 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΒΑΦΗ RESICOAT, 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΠΟ EPDM 
KAI ΚΟΧΛΙΕΣ AISI 306 

ΤΕΜ. 4 290.00     

4 

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (ΖΙΜΠΟ) 
ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΤΥΠΩΝ, DN 150, ΕΥΡΟΣ 154-192mm, 
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ, 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΒΑΦΗ RESICOAT, 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΠΟ EPDM 
KAI ΚΟΧΛΙΕΣ AISI 307 

ΤΕΜ. 4 305.00     

  Φρεάτιο βανών  Χυτοσιδηρα            

1 Φρεάτιο βανών /200 ΤΕΜ. 40 30.00     

2 Φρεάτιο βανών  /150 ΤΕΜ. 5 30.00     

  Βίδες γαλβανιζέ με παξιμάδια           

1 Μ16Χ60 ΤΕΜ. 200 0.65     

2 Μ 16Χ70 ΤΕΜ. 200 0.70     

3 Μ 16Χ80 ΤΕΜ. 200 0.30     

4 Μ 16Χ100 ΤΕΜ. 200 0.98     
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5 Μ 16Χ120 ΤΕΜ. 200 1.21     

6 Μ 18Χ60 ΤΕΜ. 100 0.92     

7 Μ 18Χ70 ΤΕΜ. 100 0.99     

8 Μ 18Χ80 ΤΕΜ. 100 1.16     

9 Μ 18Χ100 ΤΕΜ. 100 1.30     

10 Μ 18Χ120 ΤΕΜ. 100 1.50     

11 Μ 20Χ60 ΤΕΜ. 100 1.20     

12 Μ 20Χ70 ΤΕΜ. 100 1.23     

13 Μ 20Χ80 ΤΕΜ. 100 1.26     

14 Μ 20Χ100 ΤΕΜ. 100 0.62     

15 Μ 20Χ120 ΤΕΜ. 100 2.76     

16 Μ 20Χ160 ΤΕΜ. 50 3.10     

  Ροδέλες Γαλβανιζε            

1 Μ16 ΤΕΜ. 800 0.05     

2 Μ18 ΤΕΜ. 800 0.06     

3 Μ20 ΤΕΜ. 800 0.09     

  
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ   ΚΑΠΑΚΙΑ  ΦΡΕΑΤΙΩΝ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ                                                              

          

1 
ΚΑΠΑΚΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 
''ΔΕΥΑΘ''    335*335 / Β125 

ΤΕΜ. 300 20.00     

2 
ΚΑΠΑΚΙ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΒΑΝΝΑΣ  
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ  Φ160 

ΤΕΜ. 15 30.00     

3 
ΚΑΠΑΚΙ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΒΑΝΝΑΣ  
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ  Φ200 

ΤΕΜ. 15 35.00     

  
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ 

          

1 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΑΠΑΚΙ -
ΑΡΘΡ.ΚΑΛΥΜΑ''ΔΕΥΑ'' ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Φ600/D400 

ΤΕΜ. 10 125.00     

2 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΑΠΑΚΙ -
ΑΡΘΡ.ΚΑΛΥΜΑ''ΔΕΥΑ'' ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Φ420/B125 

ΤΕΜ. 20 122.00     

3 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΑΠΑΚΙ -
ΑΡΘΡ.ΚΑΛΥΜΑ''ΔΕΥΑ'' ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Φ340/B125 

ΤΕΜ. 20 75.00     

  
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΜΒΡΙΩΝ  
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ 

          

1 
ΣΧΑΡΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ  870*520 / 
D400   ΜΟΝΟ ΣΧΑΡΑ  

ΤΕΜ. 10 150.00     

2 
ΣΧΑΡΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ  850*510 / 
C250  MONO ΣΧΑΡΑ   

ΤΕΜ. 10 140.00     

3 
ΣΧΑΡΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 960*600 / 
C250  ΠΛΑΙΣΙΟ & ΣΧΑΡΑ  

ΤΕΜ. 10 170.00     

4 
ΣΧΑΡΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 700*400 / 
C250  ΠΛΑΙΣΙΟ & ΣΧΑΡΑ  

ΤΕΜ. 10 137.00     

5 
ΠΑΡΑΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ ΚΑΠΑΚΙ 
''ΔΕΥΑΘ'' 445*335 / Β125  ΚΑΠΑΚΙ  

ΤΕΜ. 50 62.00     

6 
ΠΑΡΑΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ ΚΑΠΑΚΙ 
''ΔΕΥΑΘ''445*335/Β125 (ΠΛΑΙΣΙΟ & 
ΚΑΠΑΚΙ) 

ΤΕΜ. 25 78.00     

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ V (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
24%) 

            

        

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       

 ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. (24 %)       

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α       

 
ΠΟΣΟ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ...............................................................................................................................................................................................................
.... 

 
Θήβα ………………………………………. 

 
 
 
 

Ο Προσφέρων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θήβα 09/07/2020 

Εγκρίθηκε με την Αρ.142/2020  

Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας 

 

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας 

Κωνσταντίνος Βόλης  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)............................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) ......................................... 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  

μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………4 υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

 
1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
3  Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο 

χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται 
ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). 
4   ο.π. υποσ. 3. 
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.......................…………………………………..5  

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... 

Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................6 της/του 

(Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: 

“(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............7  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις 

του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 

σε ....................ημέρες 8 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 9.  

ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 

επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της 

Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό 

αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της10.  

 

 
5  Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 

118/2007.  
7 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της 

Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της 
σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.  
8  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
9  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 
4281/2014).  
10  Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 
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Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 

ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε11. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 
θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την 
οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ………………………………………………………………………..4 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα 

τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

 
1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
3  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
4  Όπως υποσημείωση 3. 
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ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα 

με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 

σε ....….    ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8) 

ή  

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 

ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 
5  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία 

υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 

6  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 

118/2007. 
7  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
8  Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής 
υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.  
9  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 
θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την 
οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ & ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θήβα 09/07/2020 

Εγκρίθηκε με την Αρ. 142/2020  

Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας 

 

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας 

 

Κωνσταντίνος Βόλης  
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΘΗΒΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΟΜΒΡΙΩΝ 2020-2021» 
 

 
416.854,70 €  (πλέον ΦΠΑ) 

 

 

 

ΘΕΣΗ:  ΧΟΡΟΒΟΪΒΟΔΑ,  ΑΓΙΟΙ  ΘΕΟΔΩΡΟΙ 
Τ.Κ.:  32200 - ΘΗΒΑ ΤΗΛ.: 2262025947             

FAX: 2262028464 - E-MAIL: deyathiv@otenet. 
Α.Φ.Μ.: 090075565 – Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΑΣ 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Δ.Ε.Υ.Α. ΘΗΒΑΣ  
(Κ.Α. : 25.07.00.11, 25.08.00.02 & 54.00.25.24) 

Θήβα 21-09-2020 
Αρ. πρωτοκ.: 2771 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΗΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΒΑΣ 

ΠΠ ρρ οο κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  
ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της προμ'ηθειας με τίτλο: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΟΜΒΡΙΩΝ 2020-2021 
εκτιμώμενης αξίας  416.854,70 Ευρώ  (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

 

Τμήμα I: Αναθέτων φορέας 

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις  

Επίσημη Επωνυμία:  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΒΑΣ 
                             (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) 

Αριθμός ταυτοποίησης:    4040801 

Ταχ. Διεύθυνση:   Θέση  ¨Χοροβοϊβόδα¨,  Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα 

Πόλη:   Θήβα Κωδικός NUTS:  EL641 - Βοιωτία Τ.Κ.:  32200 Χώρα:   Ελλάδα 

Αρμόδιος για πληροφορίες: κ.κ. Σωτηρία Ίσσαρη, Δημήτριος Μπότης Τηλ.: 22620-25947, 22620-28258 & 22620-22147 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: deyathiv@otenet.gr Φαξ:   2262028464 

Διεύθυνση (-εις) στο Διαδίκτυο: ιστοσελίδα Δήμου Θηβαίων :  www.thiva.gr 

I.2) Επικοινωνία 
o Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στον 

ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. καθώς και στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Θηβαίων www.thiva.gr 

o Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση. 

o Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. 

I.3) Κύρια δραστηριότητα : Ύδρευση - Αποχέτευση 

 

Τμήμα II: Αντικείμενο 

II.1) Εύρος της σύμβασης 
II.1.1) Τίτλος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΟΜΒΡΙΩΝ 2020-2021 
II.1.2) Κωδικός κοινού λεξιλογίου CPV: 38411000-9 (Υδρόμετρα), 44164200-9 (Σωλήνες), 44167000-8 (Διάφορα 
εξαρτήματα σωληνώσεων) & 44470000-5 (Διάφορα προϊόντα από χυτοσίδηρο). 
II.1.3) Είδος σύμβασης: Προμήθεια 

II.1.4) Σύντομη περιγραφή: Το φυσικό αντικείμενο της μελέτης αφορά την προμήθεια υλικών ύδρευσης και 
αποχέτευσης – όμβριων για τη Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας.  

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία: 416.854,70 €, πλέον Φ.Π.Α. (24%) 100.045,13 € και η συνολική 
προϋπολογιζόμενη δαπάνη με Φ.Π.Α. είναι 516.899,83€ 

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα: Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε πέντε (5) τμήματα 
(Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,IV,V). 

II.2) Περιγραφή 
II.2.1) Τίτλος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΟΜΒΡΙΩΝ 2020-2021 
II.2.2)  Τόπος εκτέλεσης: Κωδικός NUTS:EL641 Βοιωτία - Δήμος: Θηβαίων 

II.2.3) Περιγραφή της σύμβασης: Το φυσικό αντικείμενο της μελέτης είναι η προμήθεια διαφόρων υλικών 
(υδρόμετρα, σωλήνες ύδρευσης, εξαρτήματα, φρεάτια, κ.λπ.) για τη συντήρηση, την επισκευή, την βελτίωση και την 
επέκταση των δικτύων ύδρευσης που διαχειρίζεται και την καταγραφή της καταναλισκόμενης ποσότητας ύδατος από 
τους χρήστες. Επίσης αφορά και την προμήθεια διάφορων υλικών αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων υδάτων (PVC 
σωλήνες, εξαρτήματα σωλήνων PVC κ.α.) που απαιτούνται κατά περίπτωση για την εκτέλεση διάφορων τεχνικών 
εργασιών που αφορούν στην επισκευή, συντήρηση ή επέκταση των αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και όμβριων 
υδάτων ιδιοκτησίας της επιχείρησης. 

II.2.4) Κριτήρια ανάθεσης: Το  κριτήριο  κατακύρωσης είναι η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  
προσφορά  αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

II.2.5) Εκτιμώμενη αξία: 

mailto:deyathiv@otenet.gr
http://www.thiva.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus/
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Τμήμα Ι (ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ) : εκτιμώμενης αξίας 96.485,00 € πλέον ΦΠΑ (24%), Τμήμα ΙΙ (ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) : εκτιμώμενης 
αξίας 125.601,00 € πλέον ΦΠΑ (24%), Τμήμα ΙΙΙ (ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) : εκτιμώμενης αξίας 118.659,00 € πλέον 
ΦΠΑ (24%), Τμήμα IV (ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) : εκτιμώμενης αξίας 28.735,70 €  πλέον ΦΠΑ (24%), Τμήμα V 
(ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ) : εκτιμώμενης αξίας 47.374,00 €  πλέον ΦΠΑ (24%). 

II.2.6) Διάρκεια σύμβασης: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι για δεκαεπτά (17) μήνες , η οποία ξεκινάει από 
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασής της για άλλους δεκαεπτά (17) μήνες, υπό τον όρο 
ότι με την παράταση αυτή δεν θα προκύψει υπέρβαση του συμβατικού ποσού.  

II.2.7) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές: Δεν θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

II.2.8) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης: - 

II.2.9) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: - 

 

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες. 

III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής 
III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης 
της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. Οι οικονομικοί 
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από 
τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση 
ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Αναλυτικότερα στην παράγραφο 2.2.4 της 
διακήρυξης. 
III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν/παρέχουν: 
γενικό κύκλο εργασιών ίσο ή μεγαλύτερο του 60% του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ, των τμημάτων της Προμήθειας για 
τα οποία θα δώσουν προσφορά, που επιμερίζεται στην τριετία και ανά τμήμα σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5 της 
διακήρυξης. 
III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: Α) Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν, για κάθε τμήμα 
για το οποίο θα δώσουν προσφορά, τα προς προμήθεια υλικά σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον 
«Ενδεικτικό Προϋπολογισμό»  της Μελέτης (Παράρτημα Ι). Β) Επίσης οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν την προηγούμενη 
υλοποίηση συναφούς αντικειμένου συμβάσεων που έχουν εκτελέσει είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, 
προκειμένου να διαπιστωθεί η εμπειρία τους σχετικά με την παρούσα σύμβαση. Θα εκτιμηθεί η ενασχόλησή με συμβάσεις 
που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία προκειμένου να αποδείξουν ότι ήταν ενεργοί στο αντικείμενο αυτό. 
III.1.4) Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: Οι οικονομικοί φορείς 
οφείλουν να συμμορφώνονται με πιστοποιητικά περιβαλλοντικής διαχείρισης, διασφάλισης ποιότητας. Πιο συγκεκριμένα, 
θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ τα πιστοποιητικά της παραγράφου 2.2.7 της διακήρυξης  
III.1.5) Αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια συμμετοχής:    
Α. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης: 1) Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία 

σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα 
μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της 
παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 2) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Αναλυτικότερα 
στην παράγραφο 2.2.1 της διακήρυξης. 
Β. Λόγοι αποκλεισμού: Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή 
σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους λόγους της παρ. 
2.2.3. της διακήρυξης. 
Γ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία): Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα 
κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, να 
στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. 
Δ. Υπεργολαβία: Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

Ε. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: Σε περίπτωση νομικού προσώπου, 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στον φάκελο “Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου, τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα 
οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου και τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν 
συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
III.1.6) Απαιτούμενες εγγυήσεις:  
α) Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής : 
Για το Τμήμα Ι (ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ) : εγγυητική ποσού (2%*96.485,00) = 1.929,70€ 
Για το Τμήμα ΙΙ (ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) : εγγυητική ποσού (2%*126.601,00) = 2.512,02€ 
Για το Τμήμα ΙΙΙΙ (ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) : εγγυητική ποσού (2%*118.659,00) = 2.373,18€ 
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Για το Τμήμα ΙV (ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) : εγγυητική ποσού (2%*28.735,70) = 574,71€ 
Για το Τμήμα V (ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ): εγγυητική ποσού (2%*47.374,00) = 947,48€ 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει 

τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση,  
β) Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 1 
β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και 
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
III.1.7) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις 
διέπουν:  
α) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Δ.Ε.Υ.Α. 
Θήβας. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με α/α 110/09-07-2020 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης του διατάκτη 
της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., σύμφωνα με την οποία δεσμεύεται και προτείνεται η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 516.899,83 €, 
ως εξής: 
- Ποσό 100.000,00 €, σε βάρος του κωδικού λογιστικής 25.07.00.01 «Υλικά συντήρησης δικτύου ύδρευσης 2020-2021» 
το οποίο θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. του οικονομικού έτους 2020, για την υλοποίηση 
της εν λόγω προμήθειας εντός του έτους 2020. 
- Ποσό 35.000,00 €, σε βάρος του κωδικού λογιστικής 25.08.00.02 «Υλικά συντήρησης δικτύου αποχέτευσης 2020-
2021», το οποίο θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. του οικονομικού έτους 2020, για την 
υλοποίηση της εν λόγω προμήθειας εντός του έτους 2020. 
- Ποσό 32.400,00 €, σε βάρος του κωδικού λογιστικής 54.00.25.24 «ΦΠΑ αναλώσιμων υλικών 24%» το οποίο θα 

διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. του οικονομικού έτους 2021, για την υλοποίηση της εν 
λόγω προμήθειας εντός του έτους 2020. 
- Ποσό 271.909,00 €, σε βάρος του κωδικού λογιστικής 25.07.00.01 «Υλικά συντήρησης δικτύου ύδρευσης 2020-2021», 
το οποίο θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. του οικονομικού έτους 2021, για την υλοποίηση 
της εν λόγω προμήθειας εντός του έτους 2021. 
- Ποσό 9.945,70 €, σε βάρος του κωδικού λογιστικής 25.08.00.02 «Υλικά συντήρησης δικτύου αποχέτευσης 2020-2021» 
το οποίο θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. του οικονομικού έτους 2021, για την υλοποίηση 
της εν λόγω προμήθειας εντός του έτους 2021. 
- Ποσό 67.645,13 €, σε βάρος του κωδικού λογιστικής 54.00.25.24 «ΦΠΑ αναλώσιμων υλικών 24%», το οποίο θα 
διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. του οικονομικού έτους 2021, για την υλοποίηση της εν 
λόγω προμήθειας εντός του έτους 2021. 
Οι δεσμευθείσες πιστώσεις διατέθηκαν με την με Αρ. 142/2020 Απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΘ (ΑΔΑ:9ΒΖ3ΟΡΤΘ-Ω12).  
Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια θα βαρύνει τους κωδικούς προϋπολογισμού : 
- 25.07.00.01 «Υλικά συντήρησης δικτύου ύδρευσης 2020-2021» 
- 25.08.00.02 «Υλικά συντήρησης δικτύου αποχέτευσης 2020-2021» 
- 54.00.25.24 «ΦΠΑ αναλώσιμων υλικών 24%» 
β) Σχετικές διατάξεις χρηματοδότησης και πληρωμής: i) Ο ιδρυτικός Ν. 1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν 
Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ  Α’191/23-8-1980) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ii) Ο Ν. 
4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’143/28-06-2014), iii) Το Β.Δ. 17.5/15-06-1959 «Περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού 
των Δήμων και. Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α’114/15-06-1959), iv) Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (ΦΕΚ Α’145/05-08-2016) όπως ισχύει και τα έγγραφα της σύμβασης της παραγράφου 2.1.1 της διακήρυξης. 
III.1.8) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η 
σύμβαση: Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. 
III.2)  Όροι που αφορούν την σύμβαση 
III.2.1) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Τα  αρθ.1&2 και τις  διατάξεις του βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, για την εκτέλεση των συμβάσεων που συνάπτονται από αναθέτοντες φορείς όπως η 
Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και ειδικότερα: Το άρθρο 334 «Συμβατικό πλαίσιο - Εφαρμοστέα νομοθεσία», του βιβλίου ΙΙ σύμφωνα με το 
οποίο: Κατά την εκτέλεση συμβάσεων εφαρμόζονται α) οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222  έως 338), β) 
συμπληρωματικά οι διατάξεις του Κεφαλαίου II του Μέρους Β΄ του Βιβλίου Ι (άρθρα 134 έως 221), γ) οι όροι της 
σύμβασης και δ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Την παρ. 6 του αρ. 1, σύμφωνα με την οποία: Οι διατάξεις 
των άρθρων 200 έως 220 εφαρμόζονται στην εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών των 
περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2, συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του Κεφαλαίου I του Μέρους Β΄ του 
Βιβλίου Ι (άρθρα 129 έως 133) και του Μέρους Β΄ του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 335 έως 338). 
III.2.2)  Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης: - 
 

Τμήμα IV: Διαδικασία 

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες  
IV.2.1) Έναρξη υποβολής προσφορών: 22/09/2020 και ώρα 07:00 π.μ.. 
IV.2.2) Καταληκτική Προθεσμία παραλαβής προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:  
Ημερομηνία: Παρασκευή 09/10/2020, τοπική ώρα 23:59 μ.μ. 
IV.2.2) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: Τα έγγραφα 
της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή 
μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε 
περισσσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#chapter_I_B_II
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art200
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#chapter_I_B_I
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#chapter_I_B_I
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art129
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#part_II_B
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art335
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IV.2.3) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά 
δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα 12 μηνών, 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

IV.2.4) Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά»: Ημερομηνία:  Τρίτη 13/10/2020,  τοπική ώρα 10:30 π.μ. 
 

Τμήμα V: Πρόσθετες πληροφορίες 

V.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις : Δεν αφορά την παρούσα σύμβαση 
V.2) Διαδικασίες προσφυγής 

V.2.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: 

Επίσημη Επωνυμία:  Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 

Ταχ. Διεύθυνση:   Λεωφ. Θηβών 196 - 198 

Πόλη:   Αγ.Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα  Τ.Κ.:  182  33 Χώρα:   Ελλάδα 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:    aepp@aepp-procurement.gr Τηλέφωνο:  213 214 12 16, 213 214 12 27  

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο:   http://www.aepp-procurement.gr/     Φαξ:   213 214 12 29 

V.2.2) Υποβολή προσφυγών: Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του αναθέτοντα φορέα, η προθεσμία για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 
(α)   δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η 

πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  
(β)  δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα 

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

ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από 
την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον 
ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και 
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο 
φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 
V.2.3) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών: Ως παρ. V.2.1 

 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΔΕΥΑΘ 
 
 

Κωνσταντίνος Βόλης 
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               Θήβα  21-09-2020 

                    Αρ. πρωτοκ.: 2772 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΒΑΣ 

ΠΠ ρρ οο κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  
ανοικτό διαγωνισμό, στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΟΜΒΡΙΩΝ 2020-2021» 
1) Επωνυμία και στοιχεία Αναθέτοντος Φορέα: Δ.Ε.Υ.Α. ΘΗΒΑΣ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης 
Θήβας), Διεύθυνση: Θέση ¨Χοροβοϊβόδα¨,  Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα, Τ.Κ.:  32200, Τηλ.: 22620-25947, 22620-28258 & 
22620-22147, Telefax: 2262028464, E-mail: deyathiv@otenet.gr. Αρμόδιοι για πληροφορίες: Σωτηρία Ίσσαρη, Δημήτριος 
Μπότης. 
2) Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θηβαίων www.thiva.gr 
3) Κωδικοί κοινού λεξιλογίου CPV : για τις δημόσιες συμβάσεις (Καν. (ΕΚ) αριθ. 213/2008) είναι: 38411000-9 
(Υδρόμετρα), 44164200-9 (Σωλήνες), 44167000-8 (Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων) & 44470000-5 (Διάφορα 
προϊόντα από χυτοσίδηρο). 
4) Σύντομη περιγραφή: Το φυσικό αντικείμενο της μελέτης αφορά την προμήθεια υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης 
για τη Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας και υποδιαιρείται στα παρακάτω πέντε (5) τμήματα: Τμήμα Ι (ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ) : εκτιμώμενης αξίας 
96.485,00 € πλέον ΦΠΑ (24%), Τμήμα ΙΙ (ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) : εκτιμώμενης αξίας 125.601,00 € πλέον ΦΠΑ (24%), 
Τμήμα ΙΙΙ (ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) : εκτιμώμενης αξίας 118.659,00 € πλέον ΦΠΑ (24%), Τμήμα IV (ΥΛΙΚΑ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) : εκτιμώμενης αξίας 28.735,70 €  πλέον ΦΠΑ (24%), Τμήμα V (ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ) : εκτιμώμενης αξίας 
47.374,00 €  πλέον ΦΠΑ (24%). 

5) Εκτιμώμενη συνολική αξία: είναι 416.854,70 €, πλέον Φ.Π.Α. (24%) 100.045,13 € και η συνολική 
προϋπολογιζόμενη δαπάνη με Φ.Π.Α. είναι 516.899,83€ 

6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα: Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά 
για ένα ή για περισσότερα ή για όλα τα τμήματα. 

7) Τόπος εκτέλεσης: Δήμος Θηβαίων 

8) Κριτήρια ανάθεσης: Το  κριτήριο  κατακύρωσης είναι η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

9) Διάρκεια σύμβασης: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι για δεκαεπτά (17) μήνες , η οποία ξεκινάει από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασής της για άλλους δεκαεπτά (17) μήνες, υπό τον όρο ότι 
με την παράταση αυτή δεν θα προκύψει υπέρβαση του συμβατικού ποσού.  

10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές: Δεν θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

11) Κριτήρια ποιοτικής επιλογής των οικονομικών φορέων: είναι η καταλληλότητα για την άσκηση της 
επαγγελματικής δραστηριότητας, η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
και τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5., 2.2.6. & 2.2.7. 
12) Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία 
σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα 
μέλη αυτών σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.1 της διακήρυξης. 
13) Λόγοι αποκλεισμού: Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα 
μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους λόγους της παρ.2.2.3 της 
διακήρυξης. 
14) Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων : Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους 
με αυτούς. 
15) Υπεργολαβία: Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 
16) Απαιτούμενες εγγυήσεις: α) Απαιτείται εγγυητική συμμετοχής ως εξής; Για το Τμήμα Ι (ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ) : ποσού 
1.929,70€, Για το Τμήμα ΙΙ (ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) : ποσού 2.512,02€, Για το Τμήμα ΙΙΙΙ (ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) : ποσού 
2.373,18€, Για το Τμήμα ΙV (ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) : ποσού 574,71€, Για το Τμήμα V (ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ): ποσού 947,48€, 
β) Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται εγγυητική καλής εκτέλεσης σύμφωνα με την παρ. 4.1 της διακήρυξης. 
17) Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους κωδικούς προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΘ : 25.07.00.01 «Υλικά 
συντήρησης δικτύου ύδρευσης 2020-2021», 25.08.00.02 «Υλικά συντήρησης δικτύου αποχέτευσης 2020-2021» & 
54.00.25.24 «ΦΠΑ αναλώσιμων υλικών 24%». 
18) Παραλαβή προσφορών: Έναρξη υποβολής προσφορών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Τρίτη 22/09/2020 και ώρα 07:00 
π.μ. Καταληκτική Προθεσμία παραλαβής προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής  Παρασκευή 09/10/2020 και ώρα 
23:59 μ.μ. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά στο 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Τρίτη 13/10/2020 και ώρα 10:30 π.μ. 
19) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 
20) Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα 12 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

mailto:deyathiv@otenet.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
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21) Προσφυγές: Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής είναι η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(ΑΕΠΠ). Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της διακήρυξης. 

22) Δημοσιεύσεις: Η Προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και φέρουν διαφορετικούς κωδικούς ΑΔΑΜ. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης 
(με τα Παραρτήματα) καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr. 
Η Διακήρυξη και τα έγγραφα της σύμβασης θα καταχωρηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Θηβαίων, στη διεύθυνση 
(URL) : www.thiva.gr. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΔΕΥΑΘ 
 

Κωνσταντίνος Βόλης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.thiva.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θήβα 09/07/2020 

Εγκρίθηκε με την Αρ. 142/2020  

Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας 

 

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας 

Κωνσταντίνος Βόλης  
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Θήβα, ……………… 

Αρ. πρωτ.  ….…… 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ………………….. 

ποσού ..……. € πλέον Φ.Π.Α. 

 Στην Θήβα  σήμερα  την ……………………. οι  συμβαλλόμενοι: 

1. Η Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΒΑΣ» 
(Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) που εδρεύει στη Θήβα (θέση ΧΟΡΟΒΟΪΒΟΔΑ) με Α.Φ.Μ. 090075565 Δ.Ο.Υ. Θήβας και 
εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον κ.Κωνσταντίνο Βόλη, Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΘ, δυνάμει 
των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 1069/80 και της με αρ. 242/2019 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων και αφετέρου 

2. Η εταιρεία με την επωνυμία «………….», που εδρεύει  ……………,Τ.Κ. ………, με Α.Φ.Μ. ………….., Δ.Ο.Υ. 
………………..,τηλ…………. η οποία εκπροσωπείται από τ………… και καλούμενη στο εξής «ανάδοχος», 

έχοντας υπόψη: 

 τον ιδρυτικού νόμου 1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 
Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ  Α’ 191/23-8-1980). 

 τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Tων διατάξεων του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 222 έως 338) του Ν. 
4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147). Επιπλέον των διατάξεων του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016 
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 
2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) για ότι δεν προβλέπεται στο Βιβλίο ΙΙ. 

 τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 τον ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 τον ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 τον ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις. » Άρθρο 
324 Υπαγωγή στον προσυμβατικό έλεγχο 

 τον ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», (ΦΕΚ Α’ 204/15.09.2011), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, 

 τον ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”, (ΦΕΚ Α’ 112/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 το άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών  

https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-4700-20_fek_127-29-06-2020_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-4700-20_fek_127-29-06-2020_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-4700-20_fek_127-29-06-2020_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-324-%cf%85%cf%80%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ad%ce%bb%ce%b5-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-324-%cf%85%cf%80%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ad%ce%bb%ce%b5-2/
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 τον ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 τον ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 τον ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 τον ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

 το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

 το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 το π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

 τη με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 τη με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

 τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισεις κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμο, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιο που διέπει την 
ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. Νόμοι, 
ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 330 του Ν. 4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου 
θεσμικού πλαισίου της. 

 το Β.Δ. 17.5/15-06-1959 «Περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και. Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 
Α’114/15-06-1959). 

 Συμπληρωματικά του Αστικού Κώδικα. 

 τη με αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ Β’ 3698) με θέμα «Έγκριση “Τυποποιημένου 
Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες 
σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών. 

 την ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017) του Υπ. Οικονομικών-Δικαιοσύνης (κράτηση ποσοστού 
ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). 

 τη διάταξη της παραγρ. 16 του άρθρου 47 του Ν.4472/2017 με βάση την οποία η δημοσίευση της 
προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά την υποχρέωση δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων 
Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, η οποία παύει να ισχύει λόγω έκδοσης της Υ.Α. 
57654/22-05-2017 (ΦΕΚ Β’ 1781/23-05-2017).  

 τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν 
ιδίως στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας κατά την διαδικασία σύναψης 
συμβάσεων. 

- την με αριθ. ......./2020 (ΑΔΑ:..................., ΑΔΑΜ:...........................) απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΘ 

σύμφωνα με την οποία: Εγκρίνει και παραλαμβάνει την με αριθ. 59/2020 θεωρημένη, από τις συναρμόδιες 
Δ/νσεις Τ.Υ. και Δ.Ο.Υ., μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την υλοποίηση της προμήθειας με 

τίτλο «Προμήθεια υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης - όμβριων 2020-2021» με εκτιμώμενη αξία 

σύμβασης 416.854,70 €, πλέον Φ.Π.Α. 100.045,13 € και συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη με Φ.Π.Α. 
516.899,83 €. Εγκρίνει τη διενέργεια της σχετικής προμήθειας και την απαιτούμενη δαπάνη, δεσμεύει και 

διαθέτει πίστωση, συνολικού ποσού 516.899,93 €, με την …./…-…-2020 πρόταση ανάληψη υποχρέωσης. 
Εγκρίνει τον τρόπο υλοποίησης με ανάδειξη αναδόχου με ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας σε 

εφαρμογή του αρθ. 264 «Ανοικτή διαδικασία (άρθρο 45 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)» του Ν. 4412/2016 
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καθώς και τα έγγραφα της σύμβασης. Καταρτίζει τους όρους της Διακήρυξης της ανοιχτής διαδικασίας 

μέσω Ε.Σ.ΔΗ.Σ. σύμφωνα με το σχέδιο που τίθεται υπόψη του Δ.Σ, εγκρίνει το Προσαρμοσμένο ΤΕΥΔ, τα 
Υποδείγματα, την Προκήρυξη και την Περίληψη της Διακήρυξης, τα οποία μαζί με την Εγκεκριμένη μελέτη 

και τη Διακήρυξη, αποτελούν στο σύνολό τους τα έγγραφα της σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο 
«Προμήθεια υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης - όμβριων 2020-2021» και εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο του 

Δ.Σ. της ΔΕΥΑΘ για την υπογραφή των εγκεκριμένων εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την 

παρούσα απόφαση και την δημοσίευση της σχετικής Προκήρυξης της Διακήρυξης και της Περίληψης 

Διακήρυξης. 

 Την με αρ. …./…-…-2020 (ΑΔΑ: …………………… & ΑΔΑΜ: ………………………./…-….-2020) απόφαση του 
Διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΘ, σύμφωνα με την οποία : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

 Την με αρ. …./…-…-2020 (ΑΔΑ: …………………… & ΑΔΑΜ: ………………………./…-….-2020) απόφαση του 
Διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΘ, σύμφωνα με την οποία : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

 Τη με αρ. αριθμ. πρωτ. ……../….-………- 2020 υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία 
……………., που εδρεύει  ……………………………,Τ.Κ. ………………, με Α.Φ.Μ. …………………….., Δ.Ο.Υ. 
…………………………..,τηλ………………….,  αξίας ……………………… € πλέον ΦΠΑ 24% ……………… €, συνολικής 
αξίας …………… € για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης – 
όμβριων 2020-2021», αξίας ………………… € πλέον ΦΠΑ % ……………………. €, συνολικής αξίας …………… €. 

 

συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω: 

 

 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο 

Το φυσικό αντικείμενο της μελέτης αφορά: Την προμήθεια υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης και 
υποδιαιρείται στα παρακάτω ……. (….) τμήματα, διότι από τη φύση του αντικειμένου της ενδείκνυται 
κάτι τέτοιο: 

1. Τμήμα … (………………….): Ο σχετικός κωδικός CPV για την περιγραφή του αντικειμένου της 
σύμβασης προμήθειας των υλικών του τμήματος, βάσει του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες 
συμβάσεις (Καν. (ΕΚ) αριθ. 213/2008), είναι: …………… (………………………). 

2. Τμήμα … (………………….): Ο σχετικός κωδικός CPV για την περιγραφή του αντικειμένου της 
σύμβασης προμήθειας των υλικών του τμήματος, βάσει του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες 
συμβάσεις (Καν. (ΕΚ) αριθ. 213/2008), είναι: …………… (………………………). 

3. Τμήμα … (………………….): Ο σχετικός κωδικός CPV για την περιγραφή του αντικειμένου της 
σύμβασης προμήθειας των υλικών του τμήματος, βάσει του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες 
συμβάσεις (Καν. (ΕΚ) αριθ. 213/2008), είναι: …………… (………………………). 

 

 

Άρθρο 2 

Αμοιβή 

Η συμβατική αξία της εν λόγω προμήθειας υλικών ορίζεται στο ποσό των ………………………. ευρώ (…………….. 

€) πλέον ΦΠΑ … % (συνολική τιμή ……………… €), τα οποία αναλύονται ως εξής: 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ                  

CPV 
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α (Kg) 

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

     (€/Κg) (€) 

1 ………………………………………………. …………………… ………… ………. …………. 

2 ……………………………………………….. …………………. …………. ……… ………… 

Συνολικό Ποσό  .……. 

Φ.Π.Α. …. %  .…… 

Συνολική Δαπάνη (€) .…… 

 

 

 

Άρθρο 3 

Τόπος - Χρόνος  - Όροι  εκτέλεσης της Σύμβασης 

Η χρονική διάρκεια της προτεινόμενης σύμβασης προμήθειας θα είναι δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα 
παράτασής της έως και δώδεκα (12) μήνες υπό τον όρο ότι με την παράταση αυτή δεν θα προκύψει 
υπέρβαση του συμβατικού ποσού (παρ1γ/Άρθρο.206).  

Η προμήθεια θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες και μετά από σχετικές τμηματικές παραγγελίες 
της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

 

Η προμήθεια θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες και μετά από σχετικές τμηματικές παραγγελίες 
της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υλικά ύδρευσης και αποχέτευσης - όμβριων 
όποτε του ζητηθεί από την Δ.Ε.Υ.Α.Θ  εντός πέντε (5) ημερών και σε οποιαδήποτε ποσότητα στην αποθήκη 
της Δ.Ε.Υ.Α.Θ που βρίσκεται στη Θήβα στην οδό Δημοκρατίας (συνοικία Κοντίτο) και αναλαμβάνει και το 
κόστος μεταφοράς των προϊόντων του.. 

 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 

στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 

προσκομίστηκε. 

Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην 
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν 
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 
4412/2016. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει 
ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να εκτελεστεί η προμήθεια, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος.  
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H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται 
σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 
του ως άνω νόμου και το Παράρτημα VI της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την διαδικασία 
παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να 
παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών θα γίνεται σύμφωνα με την Αρ. 59/2020 
Μελέτη (Παράρτημα Ι).Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει 
πρωτόκολλα σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό - 
οριστικό - παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις - απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες - δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 
ανάδοχο. 

 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 
εξέταση κατ ΄ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

 

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα 
στους καθοριζόμενους χρόνους σύμφωνα με την Αρ. 59/2020 Μελέτη (Παράρτημα Ι). 

 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου 
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 
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χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων. 

 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου του Αναθέτοντος Φορέα ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της 
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.  

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 
και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του 
άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμής στην παρούσα σύμβαση. Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία 
αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν σταθερές. 

 

 

Άρθρο 4 

Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου- Κυρώσεις 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 
από αυτήν, με απόφαση του Αναθέτοντος Φορέα, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 
εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει 
αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την Αρ. 59/2020 Μελέτη (Παράρτημα Ι). 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος (Άρθρο 203/ν.4412/2016) όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art74
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παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση - παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε 
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 
μέλη της ένωσης. 

 

Άρθρο 5 

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του Αναθέτοντα Φορέα 
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης του 
Αναθέτοντα Φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του Αναθέτοντα Φορέα η προθεσμία για την άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή 
τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν 
αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή 
τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. Η προδικαστική 
προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον 
ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» 
και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format 
(PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής 
προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα 
στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α. Το 
παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, Ο Αναθέτων 
Φορέας ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  Η προθεσμία για 
την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή 
ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με 
το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε 
μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν 
προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Ο Αναθέτων Φορέας μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιεί την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του 
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 
39/2017. 
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• διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 
39/2017. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών του Αναθέτοντα Φορέα και, σε περίπτωση παρέμβασης, 
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης της προσφυγής. 

 

Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να 
ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας. 

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και 
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα 
μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. 
Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας του Αναθέτοντα Φορέα 
κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της 
προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών - Αναθετόντων Φορέων. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και 
την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων 
έχει και ο Αναθέτων Φορέας, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα 
βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την 
απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις του 
Αναθέτοντος Φορέα, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης 
αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της 
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της 
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

 

 

Άρθρο 6 

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις και κατ’ εφαρμογή των 
συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που 
εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης 
ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις 



 

Σελίδα 246 

επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα 
από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 
του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται 
ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η 
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται 
οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί. (Άρθρο 205/ν.4412/2016). 

 

 

Άρθρο 7 

Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 337 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412. Ο Αναθέτων 
Φορέας μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά 
τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την 
έννοια της παρ. 4 του άρθρου 337 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.2.1 της διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον 
ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 
2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας 
δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η 
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. Ο Ανάδοχος δεν 
απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης 
τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Στα έγγραφα της σύμβασης ο αναθέτων φορέας 
ζητά από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να 
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. (Άρθρο 287 
Ν. 4412/2016). Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.2.1 της παρούσας, ο Αναθέτων 
Φορέας δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων. Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει 
ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα 
από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, ο Αναθέτων Φορέας δύναται, 
ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα 
με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  

 

 

Άρθρο 8 

Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από 
τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, ο Αναθέτων Φορέας δύναται να 
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  

 

Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 
ο Αναθέτων Φορέας δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  

 

Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, ο Αναθέτων Φορέας δύναται να 
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της 
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του 
εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει 
ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). 

 

Άρθρο 9 

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 337 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

 

Άρθρο 10 

Τρόπος πληρωμής συμβατικής αξίας 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Η συμβατική αξία της προμήθειας θα πληρώνεται στον ανάδοχο μετά την παραλαβή της τμηματικής 
παραχθείσας ποσότητας των υλικών και σύμφωνα με τους όρους της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων 
της Μελέτης (Παράρτημα Ι). 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο 
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνετε με τις ακόλουθες κρατήσεις: 
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α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείτε σε κάθε πληρωμή από τον 
Αναθέτοντα Φορέα στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου & με κάθε 
πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 
(εφόσον απαιτείται). 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος.  

Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια θα βαρύνει τους κωδικούς προϋπολογισμού : 

• 25.07.00.01 «Υλικά συντήρησης δικτύου ύδρευσης 2020-2021» 

• 25.08.00.02 «Υλικά συντήρησης δικτύου αποχέτευσης 2020-2021» 

• 54.00.25.24 «Φ.Π.Α. αναλώσιμων υλικών 24%» 
 

 

Άρθρο 11 

Υποχρεώσεις συμβαλλομένων 

Οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων είναι αυτές που ορίζονται της όρους της με αρ. 59/2020 μελέτης της 
εν λόγω προμήθειας, με σκοπό την διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την προστασία του 
περιβάλλοντος.  

 

 

 

 

Άρθρο 12 

Λύση της σύμβασης 

Η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και αζημίως με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 5 της παρούσας.  

 

 

Άρθρο 13 

Συμβατικά στοιχεία 

Τα έγγραφα με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης, σε περίπτωση 
ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, έχουν την κάτωθι σειρά ισχύος (Άρθρο281/παρ.2/περ.κα): 

• Η Διακήρυξη της σύμβασης 

• Η Νο 59/2020 θεωρημένη και εγκεκριμένη μελέτη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

• Η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου 

• Το Συμφωνητικό 
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Άρθρο 14 

Εγγυητική καλής εκτέλεσης 

Ο ανάδοχος προσκόμισε για την καλή εκτέλεση της παρούσας σύμβασης την με αρ. 
…………………/……………………….. εγγυητική επιστολή τ… ………………………………………. ποσού ………… € (ποσό που 
αντιστοιχεί στο 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ), η οποία πληροί τα προβλεπόμενα από τα 
συμβατικά τεύχη και την κείμενη νομοθεσία και η αποδέσμευση της γίνεται σύμφωνα με αυτά. 

 

 

Άρθρο 15 

Επίλυση  διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις.       

 

 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τέσσερα (4) αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως 
ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

 

 

 ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  ΓΙΑ ΤΟΝ/ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  

 

 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΛΗΣ ……………………… 
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