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Προϋπολογισμός : 60.000,00 € + Φ.Π.Α. 

(& με δικαίωμα προαίρεσης 10% Προϋπολογισμός 6.000,00 € + Φ.Π.Α.) 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ  ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 »  

( του άρθρου 327 του Ν.4412/2016) 

 

 

 

Είδος διαγωνισμού:      Δημόσιος Συνοπτικός  Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου που θα διεξαχθεί 
σύμφωνα με α) τις διατάξεις του Ν.4412/2016, τις τροποποιήσεις του καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4605/19 
και β) τους όρους της παρούσας, με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη 
τιμή, εφόσον τα προσφερόμενα προϊόντα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του 
παρόντος διαγωνισμού.  
 
 

Αντικείμενο: Η προμήθεια έχει τίτλο «ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020» 
και θα καλύψει τις έκτακτες ανάγκες της ΔΕΥΑΡ για το έτος 2020,   για χρονικό διάστημα 12 μηνών από 
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ή έως εξαντλήσεως του φυσικού & οικονομικού αντικειμένου. 
NUTS2 EL4 & NUTS3 EL433.  
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Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής που 
θα δοθεί για το σύνολο του Προϋπολογισμού που συμμετέχει ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της 
προμήθειας  , εφόσον τα προσφερόμενα προϊόντα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους 
του παρόντος διαγωνισμού.  
 
Συνολικός Προϋπολογισμός: εξήντα χιλιάδες  ευρώ (60.000,00 € ) , προ Φ.Π.Α, ( 74.400,00 € με Φ.Π.Α. ) 
για χρονικό διάστημα 12 μηνών, από την ημερομηνία υπογραφής των  συμβάσεων. Ο Υπολογισμός έγινε με 
τις τρέχουσες τιμές της αγοράς μετά από έρευνα του Τμήματος Προμηθειών.  
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης στον τύπο: 5/3/2020 .  

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ και site ΔΕΥΑΡ: 5/3/2020.  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  : 20/3/2020 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 9:30  .   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 20/3/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα : 10:00  .  
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 
Επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ( Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. )  

Ταχυδρομική διεύθυνση ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ , ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ  

Πόλη ΡΕΘΥΜΝΟ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 74100 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ  

Κωδικός ΝUTS NUTS2 EL4 , NUTS3 EL433 

Τηλέφωνο 2831027777 

Φαξ 2831055224 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  e.gioukaki@deyar.eu 
Αρμόδιος για πληροφορίες ΓΙΟΥΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.deyar.eu 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)  

 
 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
( Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. ) .    

   
 
 
Κύρια δραστηριότητα Α.Α 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ .  

 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας  
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) :   www.deyar.eu . Σε κάθε περίπτωση η παραλαβή και συμπλήρωση του 
εντύπου Οικονομικής Προσφοράς από τη Γραμματεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΡ ,   είναι 
υποχρεωτική για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.  

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : την προαναφερθείσα διεύθυνση: 
e.gioukaki@deyar.eu ή άλλη διεύθυνση e.liandris@deyar.eu  
 
   

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 327 του Ν.4412/2016. 
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Χρηματοδότηση της σύμβασης1 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Ρεθύμνου ( Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. )  . 

 Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α. :25-19-0100 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2020  του Φορέα ( 60.000,00 € ).  
 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η «ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020» , προκειμένου  να 
αλλάχθούν πεπαλαιωμένα και αποφραγμένα δίκτυα ύδρευσης σε οικισμούς όπου κατασκευάζονται 
δίκτυα αποχέτευσης με χρηματοδότηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟ 1 και ΕΠΠΕΡΑΑ. Στους οικισμούς ΣΕΛΙ , 
ΜΥΡΘΙΟΣ, ΑΜΠΕΛΑΚΙ , ΚΑΡΕ , ΠΡΙΝΕ , ΓΕΡΑΝΙ και ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ προβλέπεται ολική εκσκαφή στους 
δρόμους των οικισμών αυτών για την τοποθέτηση δικτύων αποχέτευσης και η ΔΕΥΑΡ επ’ ευκαιρία 
των παραπάνω θα αντικαταστήσει με δικά της συνεργεία όσους αγωγούς ύδρευσης είναι 
πεπαλαιωμένοι ή αποφραγμένοι. Κατά τις εκτιμήσεις της τεχνικής υπηρεσίας της ΔΕΥΑΡ η προμήθεια 
σωληνών και εξαρτημάτων νέων συνδέσεων κατοικιών θα είναι σωλήνες Φ90/10ΑΤ περίπου 11.000 
μ. , Φ110/10ΑΤ περίπου 1.000μ. και Φ63/10ΑΤ περίπου 1.000 μ. , Φ32 περίπου 2.000 μ. Οι ποσότητες 
των υπολοίπων υλικών θα εξαρτηθούν από τις ανάγκες που θα προκύψουν με την πρόοδο των 
εργασιών.  
Οι προαναφερόμενες ποσότητες δεν δεσμεύουν την ΔΕΥΑΡ. 
 
 
Το χρονικό διάστημα της σύμβασης θα είναι 12 μήνες  από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ή έως 
εξαντλήσεως του φυσικού & οικονομικού αντικειμένου. 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) 
στον πίνακα του Αναλυτικού Προϋπολογισμού. 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του προϋπολογισμού. 

 

Δικαίωμα προαίρεσης : 

Το δικαίωμα προαίρεσης συνιστά ένα δικαίωμα (option)  της ΔΕΥΑΡ ,σύμφωνα με το άρθρο 236 παρ. 1 του 
Ν.4412/2016 ,να συνάψει συμπληρωματική σύμβαση προμήθειας υλικών αν αυτό κριθεί απαραίτητο ή  να μην 
απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον προϋπολογισμό μελέτης και καθορίζεται στο 
10%. Πιο συγκεκριμένα : 

 

Ποσοστό 10% επί των ως άνω ποσοτήτων (με δυνατότητα αύξησης ή μείωσης) 

Ήτοι : με αύξηση 10% (6.000,00 € ) = Συνολικό ποσό :  66.000,00 + 15.840,00 (24% Φ.Π.Α.)= 81.840,00€ 

με μείωση  10% 6.000,00 € = Συνολικό ποσό :54.000,00 + 12.960,00 (24% Φ.Π.Α.) = 66.960,00 € 

 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της προμήθειας , δίδεται στην Τεχνική 
Περιγραφή της παρούσας διακήρυξης. Οι τεχνικές προδιαγραφές οι προϋπολογισμοί και η ειδική συγγραφή 
υποχρεώσεων της προμήθειας επισυνάπτονται στη μελέτη και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
διακήρυξης αυτής. 
Η προμήθεια είναι για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων ή έως 
εξαντλήσεως του φυσικού & οικονομικού αντικειμένου της κάθε μιας σύμβασης. 

 
Κριτήριο κατακύρωσης: την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής ,  
που θα δοθεί για το σύνολο του Προϋπολογισμού, εφόσον τα προσφερόμενα πληρούν τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού .  
 

 

 
1 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016 
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1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως2: 

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

του ν. 4314/2014 (Α' 265)3, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

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 άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των 
μελών τους με κλήρωση»,4 

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

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”, 

του άρθρου 23 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών5 

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” 

της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  

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 

 
2 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις 

υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές 
με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 

3 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
4 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
5 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 23, καταργείται με 

την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379.  
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δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω. 

Το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε η ΔΕΥΑΡ  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, 
για την εκτέλεση της Προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 
«20REQ006346347».  
Το εγκεκριμένο αίτημα που καταχώρησε η ΔΕΥΑΡ στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, 
για την εκτέλεση της προμήθειας το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 
«20REQ006346633», ως ανάληψη υποχρέωσης 72/2020 .  
Την με αριθμό 372/2019 και ΑΔΑ:Ψ66ΞΟΡΥΧ-67Θ  Απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΡ περί Συγκρότησης 
τριμελούς Επιτροπής Υπαλλήλων μετά των αναπληρωματικών αυτών για τη διενέργεια και αξιολόγηση 
διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών και της τριμελούς Επιτροπής Υπαλλήλων μετά των 
αναπληρωματικών αυτών για την εξέταση των ενστάσεων για το έτος 2018.  
Τις υπ’ αριθ. 75/2020 , 76/2020  αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΡ σχετικά με τον τρόπο 
εκτέλεσης του διαγωνισμού και την έγκριση των συντασσόμενων τευχών . 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της  ΔΕΥΑΡ Ρεθύμνου , Μύτη Γρύντα , Βιολογικός Καθαρισμός 
Ρεθύμνου  την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020, ώρα 10:00 (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του 
διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 
δηλαδή 20/3/20 και ώρα 9:306 

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής 
Διαγωνισμού.  

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση 
και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της 
αρμόδιας Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως , τέσσερις  (4)  τουλάχιστον εργάσιμες 
ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και 
αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί 
δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα 
λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. 

1.6 Δημοσιότητα 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 7.  

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο ,σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία 
τοπική ή της έδρας του νομού σύμφωνα με τα άρθρα  377 και 379 του Ν. 4412/2016.  

Συγκεκριμένα δημοσιεύτηκε στην ημερήσια τοπική εφημερίδα Ρεθεμνιώτικα Νέα .  

 

 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 στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑ Ρεθύμνου. 

 
6 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της 

σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών 
7 Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') 
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Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   
www. deyar.eu   στην διαδρομή : Προκηρύξεις  ► Προκηρύξεις Προμηθειών , στις 5/3/20208. 

 

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 τους9  

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. 

 

 
8 Ειδικά για τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις στα πλαίσια των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 η δημοσίευση της 

διακήρυξης στην ιστοσελίδα της Α.Α. αποτελεί προϋπόθεση επιλεξιμότητας των δαπανών της σύμβασης, Πρβλ άρθρο 36 της 
με αρ. 81896/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 

9 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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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 σύναψης10  είναι τα ακόλουθα: 

 η με αρ. πρωτ/λου  1022/5-3-2020 Περίληψη της Διακήρυξης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην 
εφημερίδα ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ 

 η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ ....) με τα Παραρτήματα11 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής . 

  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 

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

 το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των εγγράφων σύμβασης και τευχών 
στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. (http://www.deyar.eu )  ή / και να τα παραλάβουν από τη Γραμματεία της 
Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΡ, στο Κτίριο Διοίκησης της ΔΕΥΑΡ , Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού , 
Μύτη Γρύντα ΤΚ 74100 , Ρέθυμνο Κρήτης  καταβάλλοντας τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται 
στο ποσό των 5 € , το αργότερο μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες ( ώρες ταμείου ΔΕΥΑΡ  8:00 – 13:30 ). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν 
έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο 
προηγούμενο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή 
αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς 
αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.  

Σε κάθε περίπτωση η παραλαβή και συμπλήρωση του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς από τη Γραμματεία 
της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΡ ,   είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.  

Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με 
τους υπαλλήλους : 

Είδος πληροφοριών  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΤΗΛΕΦΩΝΟ  EMAIL  

Σχετικά με τα έντυπα 
του διαγωνισμού  

ΛΙΑΝΔΡΗΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  

2831027777 e.liandris@deyar.eu 
 

Σχετικά με το 
αντικείμενο  

ΓΙΟΥΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  2831027777 e.gioukaki@ deyar.eu 
 

 

 
10 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του 

άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει 
ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης του 
άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των 
τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την 
προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές 
υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην οποία 
αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και της παρ. 2 
του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων που 
περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές 

11 Η Α.Α. περιγράφει ρητά τα παραρτήματα της σύμβασης (λχ τεχνικές προδιαγραφές, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 
υποδείγματα προσφορών, εγγυητικών επιστολών, εφόσον υπάρχουν) 
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Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 1069/1980 και του Ν. 
3463/2006 όπως ισχύει σύμφωνα με την παρ(38) αρ.377 Ν4412/16. 

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ. 76/2020  απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΡ . 

 
 
 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής ,  
το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και οι απαντήσεις 
επί των ερωτημάτων αναρτώνται συγκεντρωτικά στο δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής το αργότερο 
τέσσερις (4) μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών . Αιτήματα παροχής 
διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο , είτε εκπρόθεσμα , δεν εξετάζονται. Μετά την κατάθεση 
προσφορών , διευκρινήσεις , τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της παρούσας ή των προσφορών δεν 
γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Κανένας οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε περίπτωση  δεν μπορεί να επικαλεστεί προφορικές  
απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η αναθέτουσα αρχή 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. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών12. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  

Τυχόν ενστάσεις 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)13.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. 14.  

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 

 
12 Άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016 
13 Επιτρέπεται 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 53 του Κώδικα 
περί Δικηγόρων. 

14 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 περ. α του άρθρου 43 του ν. 4605/2019. 
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τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 
συνταχθεί το έγγραφο.15  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν 
να υποβάλλονται στην αγγλική  γλώσσα  χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα16. 

2.1.5 Εγγυήσεις17 

Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά «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.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον 
υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι 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) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό 
που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα 
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (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 του διαγωνισμού18, 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.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 

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.), 

 
15 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 7, περίπτωση α, υποπερίπτωση αβ του άρθρου 43 
του ν. 4605/2019. 
16 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 
17 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016  
18   Άρθρο 72 παρ. 4 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 
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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.19 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή20 για την υποβολή προσφοράς21. Θα πρέπει όμως 
να περιβληθούν σε συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση στο μέτρο που η 
περιβολή ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.22   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής23 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής  

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού24  

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 
λόγους25 :  

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 

 
19 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. επιφυλάσσουν 
για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες 
μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς 
της Ένωσης 

20 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 
21 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι 
σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 

22 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 
23 Πρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016 
24 Πρβλ άρθρο 73 και 74 ν. 4412/2016 
25 Πρβλ παρ. 1 άρθρου 73  ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από τις παρ.6 και 7 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 και από την 

παρ. Α.1 του άρθρου 39 του Ν. 4488/2017.  
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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). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

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 η αναθέτουσα αρχή 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 
τους26.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  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 

 
26 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 

περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο έντυπο 
υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  
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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. 27 

 

2.2.3.3.28 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το 
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα 
με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς 
2.2.3.4. Αποκλείεται29 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 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. 
Η αναθέτουσα αρχή 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 λειτουργίας30,  

(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 24 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,  

(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 

 
27       Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 
28 Επισημαίνεται ότι η πρόβλεψη της παρ. 3 για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό των παρ. 1 και 2 αποτελεί 

δυνατότητα της A.A. (πρβλ. 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική δυνατότητα 
η A.A. διαγράφεται η παράγραφος  3 α ή/και β αντίστοιχα. 

29 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά 
συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού 
της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές 
περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 4). 
Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές 
της στα σχετικά πεδία του ΤΕΥΔ, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 

30 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), 
καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.  
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αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, 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 η αναθέτουσα αρχή 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.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεδειγμένα 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  

 

2.2.3.5. 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  

2.2.3.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1, 2.2.3.2. γ. και 2.2.3.431 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 32. 

2.2.3.7. 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. 

 

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις 
της παραγράφου 2.2.3.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 
αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία 
του σχετικού γεγονότος33. 

2.2.3.8. 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. 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας34  

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 

 
31 Όπως προηγούμενη υποσημείωση 
32 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016,  όπως τροποποιήθηκε από την παρ.8 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017. 
33 Άρθρο 73 παρ.10 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 
34 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
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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 απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα 
μέλη της ένωσης. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια35  

Δεν απαιτείται 

ή 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα36  

Δεν απαιτείται 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης37  

Δεν απαιτείται 

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 

 
35 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο 

παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), σύμφωνα με το 
άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι 
υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα 
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με 
αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους 
οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν 
τις πληροφορίες αυτές. 

 Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος 
καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ 
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 

36 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν 
απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους 
και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα από 
τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις από 
συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τις 
απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που ενδέχεται να 
επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης.  
 Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να 
διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων),καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 
2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε 
απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει 
να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον ......... συναφείς 
παραδόσεις τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανή χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των 
συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη 
μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 
''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου 
παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 

37 Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική 
ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν. 
4412/2016) 
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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. 

Ειδικά , όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και 
τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην παράγραφο 2.2.5. της παρούσας , οι οικονομικοί φορείς , 
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων , μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες 
ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

 

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 της  παραγράφου 2.2.4 
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 ΙΙΙ , το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ38 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές 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 ) ,  (www.hsppa.gr ) 
και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Ρεθύμνου. 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών39 

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 2.2.3.1της 
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.40 

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

 

 
38 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 
Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις  

39  Πρβ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52 Α’) 
40 Πρβλ. ομοίως ανωτέρω υποσημειώσεις ως προς την υπογραφή του ΕΕΕΣ. 
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2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα41 42 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις 
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201643. 

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- 2.2.6)44. 

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 2.2.3.445. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή 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 η αναθέτουσα αρχή που έχει 
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν46. 

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 δικαιολογητικών47. 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 δικαιολογητικά48: 

 
41 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν 

μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει 
στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής 
επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   

42        Για τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των αποδεικτικών μέσων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) 
έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ. 

43 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 
44 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 
45 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους 

αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016 
46 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
47  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ 

του ν. 4605/2019. 
48 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς 

δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 

εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
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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 του49.. 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, 

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 του50  

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 Εσόδων51 

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 του52 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 

 
 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό 

την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν 
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες 
(βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί 

από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης 
α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον 

υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
49  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή  προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 

4605/2019. 
50  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωση αδ’ του ν. 

4605/2019. 
51 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 

52 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του 
ν. 4605/2019. 
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πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται 
επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού53 

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 
πιστοποιητικά 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) 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. 

 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας 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.54 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού  

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν 
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

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,55 εκτός αν, σύμφωνα με 
τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

 

Β.3. Δεν απαιτείται56 

 
53  Πρβ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019.  

54 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 
περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά 
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 

55  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 α σημείο αδ’ του ν. 
4605/2019. 

56 Η καταλληλόλητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του 
επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 
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Β.4. Δεν απαιτείται 57  

Β.5. Δεν απαιτείται 

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 58.  Στις λοιπές 
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
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 καταλόγους59 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 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.  

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 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

 
57 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του Παραρτήματος 

XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6. 

58  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ 
του ν. 4605/2019.  

59 Πρβλ άρθρο 83 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.60 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης61  
Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που 
θα δοθεί για το σύνολο του Προϋπολογισμού, εφόσον τα προσφερόμενα προϊόντα πληρούν τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της Διακήρυξης για το σύνολο του προϋπολογισμού του κάθε τμήματος της 
προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές . 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 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 αυτής62. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  

2.4.2.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5 είτε (α) με 
κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή 
είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση). Σε 
περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται 
δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον 
διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 
1.5 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των 
προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα 
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η 
αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
 
2.4.2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει 
να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά 

του ….. 

 
60 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό 

μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο 
61 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 
62 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
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για την προμήθεια: «ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ  ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020» 

με αναθέτουσα αρχή την ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 20/3/2020 και ώρα 9:30i 

2.4.2.3. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς  στο διαγωνισμό, 
η οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος 
(μεμονωμένου ή  ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα 
στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail  ).  

Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 2.4.3  

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά 
στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.4. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν 
είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 
χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και 

γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί 
τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.5 της παρούσας . 

Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου του 
άρθρου 2.4.2.2.. 

2.4.2.4.  Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.1 της παρούσας. 

2.4.2.5.  Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή ( ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 
κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.. 

2.4.2.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

2.4.2.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, 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. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν63: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 
του ν. 4412/201664, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 
συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης 
(Παράρτημα ΙΙΙ), 

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

 
63 Βλ. άρθρο 93 περ. β του ν. 4412/2016 
64 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες συμβάσεις κατά τα 

αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr  
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2.4.4 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά» 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από 
την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος ΙΙΙ  
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της Διακήρυξης , περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση 
το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα65 66.  

 

2.4.5 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Ο φάκελος «Οικονομική προσφορά» θα περιέχει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς (περιλαμβάνεται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της παρούσας διακήρυξης, ), συμπληρωμένο 
(η τιμή σε ευρώ),υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον νόμιμο/ -ους εκπρόσωπο/ -ους του οικονομικού 
φορέα. 
Η συμπλήρωση του εντύπου της Οικονομικής Προσφοράς που χορηγείται από την  Γραμματεία της Τεχνικής 
Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΡ  ,  είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.  

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 παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης67. 

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 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που 
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή68του Παραρτήματος II – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών69   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 10 (δέκα) 
μήνες 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 την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 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 η αναθέτουσα αρχή 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 

 
65 Πρβλ άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
66 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών   

βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν 
προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν 
υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς. 

67 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016 
68 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016 
69 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
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προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 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, η 
αναθέτουσα αρχή 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 όχι70. 

 

2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών71 

H αναθέτουσα αρχή 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 φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής, 2.4.4 (Περιεχόμενο 
φακέλου τεχνικής προσφοράς), 2.4.5. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και 
υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.6. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και 
αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,72  

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 την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. 
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι 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 άρθρου 73 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. 

 
70  Πρβλ. άρθρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019. 
71 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
72 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς  

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα 
λήξης της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα 
λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των 
προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της 
λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της παρούσας 
(σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής και 
η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική 
περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να 
τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα 
για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού73 προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των 
προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των 
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς,  σύμφωνα με το 
άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και 
ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού 
όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η 
Επιτροπή Διαγωνισμού 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. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και 
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται 
και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία και ώρα. 
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών 
προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.  
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους 
συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί 
με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 
αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

 
73 Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού ισχύουν 

τα οριζόμενα στο  άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/19. 
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Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών 
και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της 
Επιτροπής Διαγωνισμού.  
δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ, η οποία 
κοινoποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.7475. Κατά της ανωτέρω 
απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 
 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα 
αρχή76 απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές77.  

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής , η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες. 

Κατά της αποφάσεως χωρεί ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης78 - Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών 79 από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα 
νομιμοποίησης80 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. 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 δικαιολογητικών81. 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού. 
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, 

 
74  Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του  άρθρου 33  του ν.4608/2019 
75    Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία 

κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Ειδικά, για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία 
έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, που δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, εκδίδεται μία απόφαση, κατά 
τα ανωτέρω, ανεξαρτήτως του κριτηρίου ανάθεσης. (παρ. 4 του άρθρου 100, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.18 του 
άρθρου 107 του Ν.4497/2017)    

76 Βλ. άρθρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
77 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
78 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τις παρ.19, 20, 21, 22 και 23 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 
79 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 12, περ. α του ν.4605/2019    
80 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017. 
81  Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 

υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019.,  
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η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για 
την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές82 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή 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.83 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

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

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  

το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

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

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και 
οι προϋποθέσεις συμμετοχής 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 της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με  το Τ.Ε.Υ.Δ.,  

ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του84.  

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 ανωτέρω85 και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής 
για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε 
για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του 
διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για 
ολόκληρη ή μεγαλύτερη ποσότητα μέχρι και δέκα (10) τις  εκατό των ειδών που προβλέπονται στην μελέτη 
και δεδομένου να μη γίνεται υπέρβαση του αρχικού προϋπολογισμου. 

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

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα  που δεν έχει αποκλειστεί 
οριστικά86, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, 

 
82  Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019. 
83  Πρβλ. ομοίως ως ανωτέρω, άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του 

ν. 4605/2019. 
84 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 
85  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 
86  Πρβ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019. 
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ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει.  Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το 
άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 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 εξής87: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση άσκησης, η 
έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 
2 του άρθρου 127, 

β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 

 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του 
προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες88 από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 
πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

 

 3.4 Ενστάσεις 89 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της 
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται 
σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της 
διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον 
υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της 
υποβολής των προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής90. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει 
αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την 
κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα. Στην περίπτωση της 
ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.   Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω 
προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο 
επισυνάπτεται91. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και  επιστρέφεται με πράξη της 
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή.  

Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα 
λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης 
ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της 

 
87    Άρθρο 105 παρ.3 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 26 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 και από την παρ.13γ 

του άρθρου 43 του Ν.4605/2019 
88 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ.  27 του ν. 4497/2017 και από την παρ.20 

του άρθρου 43 του Ν.4605/2019. 
89   Άρθρο 127 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τις παρ. 30, 31, 32 και 33 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 
90 Πρβλ άρθρο 100 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
91 άρθρο 19 Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β') 
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προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, 
κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων. Πέραν από 
την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη 
ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς 
τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 
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 και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 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 της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 92 

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.  

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 

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

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 18 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 στην αναθέτουσα 
αρχή 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 στην αναθέτουσα αρχή 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.93. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής 
αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, 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 στην αναθέτουσα 
αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

 
92 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.  
93 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
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4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή 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 18 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 131 του 
ν. 4412/2016.  
94 

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 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου 95 96 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης97  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή 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 132 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. 

 

 

 
94 Οι Α.Α. μπορούν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύμβασης ότι, κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου και, εφόσον η φύση 

της σύμβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβάλλει απευθείας στον υπεργολάβο την αμοιβή του για την εκτέλεση 
προμήθειας, δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, στα έγγραφα της σύμβασης 
καθορίζονται τα ειδικότερα μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσεις ως προς 
αδικαιολόγητες πληρωμές, καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή δεν 
αίρεται η ευθύνη του κύριου αναδόχου. Η παρ. 3 συμπληρώνεται αναλόγως, εάν η Α.Α. προβλέψει την απευθείας πληρωμή 
του υπεργολάβου, άλλως διαγράφεται.  

95 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016 
96 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον 

πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες 
αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως 
της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων 
τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες 
τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ 
Ν. 4412/2016). 

97 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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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 :  

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών και αφού υπογραφούν τα σχετικά 
πρωτόκολλα παραλαβής και καλής εκτέλεσης από τις αρμόδιες επιτροπές. 

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. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος98  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, 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 τα άρθρα 10 , 11  & 12 του παραρτήματος V – ΕΙΔΙΚΗ 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  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) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από 
ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης 
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 
ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά 
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής 
της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον 
προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2.  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 
πρόστιμο99 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. 

 
98 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016 
99 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016 
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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 και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, 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 συμβάσεων100   

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. 

 

 

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. 4412/2016101. 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. 

 

 
100 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 37 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 
 
101   Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Η προθεσμία παράδοσης ορίζεται σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που έγινε γραπτή η 
παραγγελία από τη ΔΕΥΑΡ. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης του συνόλου ή μέρους των υλικών θα 
υπερισχύει για τις ρήτρες σχετική απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ ανάλογα με το χρόνο και τις συνθήκες.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα προς προμήθεια υλικά μαζί με τα εξαρτήματα που 
περιγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Η παράδοση των 
υλικών (φόρτωση – μεταφορά – εκφορτωση) θα γίνεται στην αποθήκη της ΔΕΥΑΡ μόνο κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες 8:00 – 14:00 με δαπάνες και ευθύνη του προμηθευτή. 

Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει τα υλικά είτε συνολικά είτε τμηματικά κατόπιν εντολής και 
συνεννόηση με την υπηρεσία. 

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 την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Κατά την διαδικασία 
παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να 
παραστεί και ο ανάδοχος. 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 την αρμόδια επιτροπή παραλαβής προμηθειών  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 αναδόχουή 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΄εφεση 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. 

 

 Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών της ΔΕΥΑΡ. 

Τα διάφορα είδη θα παραδίδονται τμηματικά μετά από έγγραφη παραγγελία της ΔΕΥΑΡ στον προμηθευτή.  

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

Δεν προβλέπεται. 

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 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 

Προβλέπεται κατάθεση δειγμάτων. Η ΔΕΥΑΡ έχει τη δυνατότητα δειγματοληψίας και ελέγχου των υλικών. 

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας102  

Προβλέπεται Εγγυημένη λειτουργία για όσα υλικά δίνει ο κατασκευαστής του υλικού και για όσα ζητούνται 
στις Τεχνικές Προδιαγραφές  της Διακήρυξης.  

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. 

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 αρχή103 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. 

 
102 Άρθρο 215 του ν. 4412/2016 
103   Πρβλ άρθρο 215 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 33 παρ. 5 του ν. 4608/2019. 
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6.7 Αναπροσαρμογή τιμής104  

Δεν προβλέπεται. 

 

 
104 Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV –  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V –ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΤΕΥΔ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ  :    “ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ  ΚΑΙ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020” 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ                            
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ               
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
   
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
ΕΤΟΥΣ 2020 
 
 
ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠ. : 25-19-0100 
ΠΡΟΥΠΟΛ :  60.000,00  € (χωρίς ΦΠΑ) 
ΠΡΟΥΠΟΛ :  74.400,00 € (με ΦΠΑ)  

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. ΠΟΣ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Σφαιρικός κρουνός διακοπής 1/2’’θηλ. - ¾’’ (τρελό 
ρακόρ) DN (15). Ολικής διατομής, β. τύπου. 
Χαλύβδινη χειρολαβή 

4411100-5 
(ΚΡΟΥΝΟΙ) ΤΕΜ.  7,10  

2 

Σφαιρικός κρουνός ½’’ θηλ.- ½’’ θηλ. DN (15) 
Ολικής διατομής FW.β. τύπου. Χαλύβδινη 
χειρολαβή 

4411100-5 
(ΚΡΟΥΝΟΙ) ΤΕΜ.  7,60  

3 

Σφαιρικός κρουνός 1 ½΄΄ θηλ.- 1 ½’’ θηλ. DN (40) 
Ολικής διατομής FW.β. τύπου. Χαλύβδινη 
χειρολαβή 

4411100-5 
(ΚΡΟΥΝΟΙ) ΤΕΜ.  23,55  

4 

Σφαιρικός κρουνός 1 1/4΄΄ θηλ.- 1 1/4’’ θηλ. DN 
(40) Ολικής διατομής FW.β. τύπου. Χαλύβδινη 
χειρολαβή 

4411100-5 
(ΚΡΟΥΝΟΙ) ΤΕΜ.  20,00  

5 
Ορειχάλκινο ρακόρ μονοσωληνίου Φ18 x 2.0 x 
½’’Αρσεν.(Σωλήνα ΡΕ-80). 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  1,50  

6 
Ορειχάλκινο ρακόρ μονοσωληνίου Φ18 x 2.0 x 
¾’’Αρσεν..(Σωλήνα ΡΕ-80). 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  2,40  

7 
Ορειχάλκινο ρακόρ μονοσωληνίου Φ28 x 3.0 x 
1’’Αρσεν.(Σωλήνα ΡΕ-80). 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  4,70  

8 
Ορειχάλκινο ρακόρ μονοσωληνίου Φ32 x 3.0 x 
1’’Αρσεν.(Σωλήνα ΡΕ-80). 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  5,10  

9 
Ορειχάλκινο ρακόρ μονοσωληνίου Φ18 x 2.0 x 
½’’Θηλ.(Σωλήνα ΡΕ-80). 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  1,55  

10 
Ορειχάλκινο ρακόρ μονοσωληνίου Φ18 x 2.0 x 
¾’’Θηλ.(Σωλήνα ΡΕ-80). 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  2,30  

11 
Ορειχάλκινο ρακόρ μονοσωληνίου Φ28 x 3.0 x 
1’’Θηλ.(Σωλήνα ΡΕ-80). 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  3,70  

12 Ορειχάλκινος μαστός ½’’ Βαρέως τύπου. 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

1,20 
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13 Ορειχάλκινος μαστός ¾’’ Βαρέως τύπου. 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

1,80 

 

14 Ορειχάλκινος μαστός 1’’ Βαρέως τύπου. 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

2,25 

 

15 Ορειχάλκινη μούφα  ½’’ Βαρέως τύπου. 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

1,45 

 

16 Ορειχάλκινο ταυ ½’’ Βαρέως τύπου. 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

1,80 

 

17 Ορειχάλκινο ταυ ¾’’ Βαρέως τύπου. 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

2,79 

 

18 Ορειχάλκινο ταυ 1’’ Βαρέως τύπου. 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

4,70 

 

19 
Ορειχάλκινη συστολή Αμερικής  ¾’’ x ½’’ Βαρέως 
τύπου. 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

1,55 

 

20 
Ορειχάλκινη συστολή Αμερικής  1’’x ½’’ Βαρέως 
τύπου. 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

1,80 

 

21 
Ορειχάλκινη συστολή Αμερικής  1’’x ¾’’ Βαρέως 
τύπου. 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

2,75 

 

22 
Σέλλα Φ63 x 1’’ με σώμα από ελατό χυτοσίδηρο 
εσωτ. και εξωτ. Προστασία εποξειδικής βαφής. 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

13,55 

 

23 
Σέλλα Φ90 x 1’’ με σώμα από ελατό χυτοσίδηρο 
εσωτ. και εξωτ. Προστασία εποξειδικής βαφής. 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

17,00 

 

24 
Σέλλα Φ110 x 1’’ με σώμα από ελατό χυτοσίδηρο 
εσωτ. και εξωτ. Προστασία εποξειδικής βαφής. 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

22,00 

 

25 
Δικλείδες ,χυτοσιδηρές, σύρτου, ελαστικής 
εμφράξεως, F4, PN16 ατμ. DN50  

42131291-2  
(ΣΥΡΤΑΡΩΤΕΣ 
ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ) ΤΕΜ.  

65,00 

 

26 
Δικλείδες ,χυτοσιδηρές, σύρτου, ελαστικής 
εμφράξεως, F4, PN16 ατμ. DN80 

42131291-2  
(ΣΥΡΤΑΡΩΤΕΣ 
ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ) ΤΕΜ.  

75,00 

 

27 
Δικλείδες ,χυτοσιδηρές, σύρτου, ελαστικής 
εμφράξεως, F4, PN16 ατμ. DN110 

42131291-2  
(ΣΥΡΤΑΡΩΤΕΣ 
ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ) ΤΕΜ.  

90,00 

 

28 
Δικλείδες ,χυτοσιδηρές, σύρτου, ελαστικής 
εμφράξεως, F4, PN16 ατμ. DN150 

42131291-2  
(ΣΥΡΤΑΡΩΤΕΣ 
ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ) ΤΕΜ.  

140,00 

 

29 
Φλάντζα –Ζιμπώ για σωλήνες  ΡΕ/PVC, με 
αγκύρωση Φ63/DN50-60-65 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

30,80 

 

30 
Φλάντζα –Ζιμπώ για σωλήνες  ΡΕ/PVC, με 
αγκύρωση Φ90/DN80 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

38,00 

 

31 
Φλάντζα –Ζιμπώ για σωλήνες  ΡΕ/PVC, με 
αγκύρωση Φ110/DN100 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

42,00 

 

32 
Σωλήνας Πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς PE 100 
Φ18x2.00 με spiral προστασίας. 

44161200-8 
(ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ) ΜΕΤΡ.  

0,80 
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33 
 Σωλήνας Πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς PE100 
Φ28x3.00 με spiral προστασίας. 

44161200-8 
(ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ) ΜΕΤΡ.  

1,20 

 

34 
Σωλήνας Πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς PE100 
Φ32x3.00 με spiral προστασίας. 

44161200-8 
(ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ) ΜΕΤΡ.  

1,35 

 

35 
Σωλήνας Πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς Φ63/16ατμ-
Μπλέ. 

44161200-8 
(ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ) ΜΕΤΡ.  

4,00 

 

36 
Σωλήνας Πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς Φ90/16ατμ-
Μπλέ. 

44161200-8 
(ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ) ΜΕΤΡ.  

4,20 

 

37 
Σωλήνας Πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς Φ110/16ατμ-
Μπλέ. 

44161200-8 
(ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ) ΜΕΤΡ.  

6,60 

 

38 
Σωλήνας Πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς Φ160/16ατμ-
Μπλέ. 

44161200-8 
(ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ) ΜΕΤΡ.  

13,50 

 

39 
Σωλήνας Πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς Φ63/10ατμ-
Μπλέ. 

44161200-8 
(ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ) ΜΕΤΡ.  

1,70 

 

40 
Σωλήνας Πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς Φ90/10ατμ-
Μπλέ. 

44161200-8 
(ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ) ΜΕΤΡ.  

3,00 

 

41 
Σωλήνας Πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς Φ110/10ατμ-
Μπλέ. 

44161200-8 
(ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ) ΜΕΤΡ.  

4,50 

 

42 
Σωλήνας Πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς Φ63/10ατμ-
Μαύρο. 

44161200-8 
(ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ) ΜΕΤΡ.  

1,70 

 

43 
Σωλήνας Πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς Φ90/10ατμ-
Μαύρο. 

44161200-8 
(ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ) ΜΕΤΡ.  

3,00 

 

44 
Σωλήνας Πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς Φ110/10ατμ-
Μαύρο. 

44161200-8 
(ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ) ΜΕΤΡ.  

4,50 

 

45 
Ηλεκτρογωνιά Πολυαιθυλενίου 3ης Γενιάς (ΡΕ-100) 
Ονομαστικής πίεσης 16ατμ, 90ο Φ63  

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

7,00 

 

46 
Ηλεκτρογωνιά Πολυαιθυλενίου 3ης Γενιάς (ΡΕ-100) 
Ονομαστικής πίεσης 16ατμ, 45ο Φ63 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

7,55 

 

47 
Ηλεκτρογωνιά Πολυαιθυλενίου 3ης Γενιάς (ΡΕ-100) 
Ονομαστικής πίεσης 16ατμ, 90ο Φ90 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

12,50 

 

48 
Ηλεκτρογωνιά Πολυαιθυλενίου 3ης Γενιάς (ΡΕ-100) 
Ονομαστικής πίεσης 16ατμ, 45ο Φ90 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

12,30 

 

49 
Ηλεκτρογωνιά Πολυαιθυλενίου 3ης Γενιάς (ΡΕ-100) 
Ονομαστικής πίεσης 16ατμ, 90ο Φ110 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

17,00 

 

50 
Ηλεκτρομούφα Πολυαιθυλενίου 3ης Γενίας (ΡΕ-
100) Φ90 Ονομαστικής πίεσης 16ατμ 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

4,20 

 

51 
Ηλεκτρομούφα Πολυαιθυλενίου 3ης Γενίας (ΡΕ-
100) Φ110 Ονομαστικής πίεσης 16ατμ. 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

5,00 
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52 
Ηλεκτροταύ Συστολικό Πολυαιθυλενίου 3ης Γενίας 
(ΡΕ-100) Φ110-90 Ονομαστικής πίεσης 16ατμ. 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

31,50 

 

53 
Ηλεκτροταύ Συστολικό Πολυαιθυλενίου 3ης Γενίας 
(ΡΕ-100) Φ90-63 Ονομαστικής πίεσης 16ατμ. 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

24,70 

 

54 
Συστολή Ε/Α Πολυαιθυλενίου 3ης Γενίας (ΡΕ-100) 
Φ90-63 Ονομαστικής πίεσης 16ατμ. 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

5,20 

 

55 

Λαιμός Ε/Α Πολυαιθυλενίου 3ης Γενίας (ΡΕ-100) 
Φ63 Ονομαστικής πίεσης 16ατμ. Με φλάντζα ΡΕ 
DN50 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

6,00 

 

56 

Λαιμός Ε/Α Πολυαιθυλενίου 3ης Γενίας (ΡΕ-100) 
Φ90 Ονομαστικής πίεσης 16ατμ. Με φλάντζα ΡΕ 
DN80 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

9,00 

 

57 

Λαιμός Ε/Α Πολυαιθυλενίου 3ης Γενίας (ΡΕ-100) 
Φ110 Ονομαστικής πίεσης 16ατμ.Με φλάντζα ΡΕ 
DN100 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

11,00 

 

58 
Εξάρτημα μεταγωγής από PE-100 σε ορείχαλκο, 
(ελεύθερο περικόχλιο)  PN16 Φ63 x 2΄΄  

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

19,20 

 

59 Μανόμετρο γλυκερίνης 16 ΑΤΜ 

42997000-1 
(ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  3,00  

60 Τeflon νήμα Loctite - 50μ. 

42997000-1 
(ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  3,9  

          ΣΥΝΟΛΟ: 60000,00 

  

ΦΠΑ 
(24%) 

14400,00 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ: 

74400,00 

 

Στην τιμή της μελέτης αυτής νοείται ότι περιλαμβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες  για την προμήθεια των 

σωληνών και εξαρτημάτων, ελεύθερων από κάθε επιβάρυνση. Η ΔΕΥΑΡ με κανένα τρόπο ή για οποιοδήποτε 

λόγο δεν δέχεται αναπροσαρμογή των τιμών μέχρι και την τελική παραλαβή. Επίσης δεν δέχεται 

αντιπροσφορές. Δεν επιτρέπονται προσφορές μεγαλύτερες από τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΡ. Το κόστος 

φόρτωσης , μεταφοράς και εκφόρτωσης των υλικών στην αποθήκη της ΔΕΥΑΡ , που βρίσκεται στις 

εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού Ρεθύμνου στην περιοχή Μύτη Γρύντα , βαρύνει τον προμηθευτή.  

 

                                                                                                       Ρέθυμνο , 24/2/ 2020 

 
                                                                                                           
                                                                                                              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                      Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ               Ο Δ/ΝΤΗΣ  Δ.Ε.Υ.Α.Ρ  
         
     
                ΓΙΟΥΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                                              ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
                ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.                                                   ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ                            
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ               
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
   
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
ΕΤΟΥΣ 2020 
 
 
ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠ. : 25-19-0100 
ΠΡΟΥΠΟΛ :  60.000,00  € (χωρίς ΦΠΑ) 
ΠΡΟΥΠΟΛ :  74.400,00 € (με ΦΠΑ)  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Τα υπό προμήθεια υλικά θα προέρχονται από το εργοστάσιο για το οποίο υποβάλλονται τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό καταλληλόλητας  / ελέγχου για 
πόσιμο νερό , των προσφερόμενων υλικών. Το πιστοποιητικό καταλληλόλητας  / ελέγχου 
πρέπει να έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης της Ε.Ε. (ενδεικτικά 
DVGW-TZW Γερμανίας , KIWI Ολλανδίας , WRC-NSF Μεγάλης Βρετανίας , Ινστιτούτο 
Pasteur Γαλλίας κ.α. 

Τα ζητούμενα δείγματα θα παραδίδονται συσκευασμένα ανά ζητούμενο Α/Α των Τ.Π. με τα 
στοιχεία του διαγωνιζόμενου έως την ημέρα του διαγωνισμού. 

Το κόστος της φόρτωσης , μεταφοράς και εκφόρτωσης στις  αποθήκες της ΔΕΥΑΡ 

των υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης θα βαρύνει τον προμηθευτή. 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΥΛΙΚΑ (CPV : 4411100-5 ) 

 

ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ Β.ΤΥΠΟΥ.  

(Α/Α 1 έως 4)  
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Οι σφαιρικοί κρουνοί θα είναι ολικής ροής με αποτέλεσμα να διατηρούν την  πτώση πίεσης που 
δημιουργεί η τοποθέτηση του σφαιρικού κρουνού στην γραμμή τροφοδοσίας του υδρομετρητή σε 
χαμηλά επίπεδα. 

 

Οι σφαιρικοί κρουνοί θα είναι αρίστης κατασκευής, χωρίς πόρους, υπολείμματα άνθρακα ή 
οποιαδήποτε χυτευτική – κατασκευαστική ατέλεια 

 

Οι σφαιρικοί κρουνοί θα είναι κατάλληλοι για πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 40 bar για 
διαστάσεις ½” έως 2” και 30 bar για διαστάσεις 2.1/2” έως 4” 
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Οι Σφαιρικοί κρουνοί  μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνεργασία με ζωστήρες υδροληψίας στις 
παροχές των καταναλωτών σε σωλήνες του δικτύου ύδρευσης, σαν κρουνοί διακοπής πριν από τον 
υδρομετρητή, σαν τερματικά δικτύου σε χώρους κοινής ωφελείας (πλατείες, πάρκα, Νοσοκομεία, 
σχολεία) και αποτελούνται από τα εξής εξαρτήματα και να έχουν χαρακτηριστικά  :  

 Σώμα κρουνού 

 Σφαίρα 

 Στεγανοποιητικούς δακτυλίους  

 Ροδέλες συγκράτησης –στεγανοποίησης άξονα και σφαίρας 

 Άξονα διπλου O-ring μη εκτινασσόμενο. O άξονας να μην διέρχεται την σφαίρα, επί ποινή 
αποκλεισμού 

 Βίδα συγκράτησης καπακιού 

 Ημερομηνία κατασκευής να αναγράφεται στο σώμα,  

 

Θα αναγράφονται πάνω στο σώμα των σφαιρικών κρουνών τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

 Κατασκευαστής (ή αναγνωρισμένο σήμα κατασκευαστή). 

 Διάμετρος σφαιρικής κάνουλας . 

       Το μέταλλο κατασκευής θα είναι ανθεκτικό, χωρίς προσμίξεις άλλων υλικών εκτός αυτών των 
προδιαγραφών. 

 Οι σφαιρικοί κρουνοί θα είναι κατασκευασμένοι από τα παρακάτω υλικά: 
 

 Σώμα και υπόλοιπα μέρη: Ορείχαλκος κατά UNI EN 12165-CW617N (Cu,Zn40,Pb2) ή κατά 
ΕΝ 12164 - CW 614N (Cu,Zn39,Pb3). 

 Σφαίρα: Ορείχαλκος κατά UNI EN 12165-CW617N (Cu,Zn40,Pb2) ή κατά ΕΝ 12164 - CW 
614N (Cu,Zn39,Pb3) διαμανταρισμένη, γυαλισμένη και χρωμιωμένη με τραχύτητα Rz= 0,5 
m κατά DIN 4766. 

 Αξονας-Δαχτυλίδι: Ορείχαλκος UNI EN 12165-CW617N (Cu,Zn40,Pb2) ή κατά ΕΝ 12164 - 
CW 614N (Cu,Zn39,Pb3). 

 Στεγανοποιητικοί δακτύλιοι από αυτολιπαινόμενο παρθένο PTFE, με σχεδίαση εύκαπτου 
χείλους για καλύτερη στεγανοποίηση. 

 Ο μοχλός χειρισμού των σφαιρικών κρουνών θα είναι τύπου λαβής ή πεταλούδας Οι λαβές 
όλων των διαστάσεων και οι πεταλούδες των σφαιρικών κρουνών μεγαλύτερων της 1” θα 
είναι χαλύβδινες υψηλής μηχανικής αντοχής, με αντιδιαβρωτική προστατευτική 
επιψευδαργύρωση χωρίς χρώμιο Geomet υψηλής αντοχής και επικάλυψη PVC για θερμική 
και ηλεκτρική μόνωση. Οι πεταλούδες για σφαιρικούς κρουνούς μέχρι 1” θα είναι 
κατασκευασμένες από αλουμίνιο. 

 Πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 40 bar για διαστάσεις ½” έως 2” και 30 bar για 2.1/2” έως 4” 
(η πίεση λειτουργίας θα επιβεβαιώνεται από το διάγραμμα πίεσης λειτουργίας σε σχέση με 
την θερμοκρασία). 

 Οι σφαιρικοί κρουνοί θα είναι ολικής ροής. 
 Τα άκρα τα των σφαιρικών κρουνών θα έχουν θηλυκό σπείρωμα σύμφωνα με το πρότυπο 

ISO 228. 
 Το άνοιγμα και το κλείσιμο του κρουνού θα επιτυγχάνεται με στροφή 90 μοιρών. 

 
 Ελάχιστο βάρος σφαιρικών κρουνών: 

½’’ – 200 gr 

¾” – 313 gr 

1’’  – 467 gr 
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1.1/4” – 758 gr 

1.1/2” – 1,02 kg 

2” – 1,55 kg 

2.1/2” – 4,40 kg 

3” – 5,77 kg 

4” – 9,08 kg 

 Οι βαλβίδες πρέπει να υφίστανται 100% έλεγχο στεγανότητας με αέρα πίεσης 6 bar για 24 
ώρες, με μηδενική αποδεκτή διαρροή. 

 Τα άκρα τα των σφαιρικών κρουνών θα έχουν θηλυκό σπείρωμα σύμφωνα με το πρότυπο 
ISO 228 

 
ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν μαζί με την 
προσφορά τους (στον φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ) τα παρακάτω: 

1. Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή στην οποία θα αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής για 
το τελικό προϊόν. 

2. Τεχνικά φυλλάδια όπου θα αναφέρονται τα υλικά κατασκευής των μερών των σφαιρικών 
κρουνών, διαστάσεις βάρη, πίεση λειτουργίας και. στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα όπου θα 
τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

3. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας παραγωγής κατά ΕΝ ISO 9001:2008 ή  ΕΝ ISO 
9001:2015 του εργοστασίου κατασκευής. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ 
και το πεδίο εφαρμογής του να καλύπτει τα υπό προμήθεια υλικά. 

4. Πιστοποιητικό καταλληλότητας των προσφερόμενων σφαιρικών κρουνών ( τελικό προϊόν ) για 
χρήση σε πόσιμο νερό. Το πιστοποιητικό καταλληλότητας/ελέγχου πρέπει να έχει εκδοθεί από 
αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης της Ε.Ε. (ενδεικτικά DVGW-TZW Γερμανίας, KIWA 
Ολλανδίας, WRAS - WRC-NSF Μεγάλης Βρετανίας, Ινστιτούτο Pasteur Γαλλίας κ.α.). 

5. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση του Εργοστασίου κατασκευής – δοκιμής των σφαιρικών κρουνών (ή 
της αντίστοιχης οικογένειας πάνω στην οποία βασίζονται οι προσφερόμενοι σφαιρικοί κρουνοί) 
όπου θα πιστοποιείται ότι οι προσφερόμενοι σφαιρικοί κρουνοί υφίστανται 100% έλεγχο 
στεγανότητας με αέρα πίεσης 6 bar για 24 ώρες, με μηδενική αποδεκτή διαρροή. 

6. Δείγμα από το  υλικό (ένα τεμάχιο) που θα εξετάζεται για την συμφωνία του με τις τεχνικές 
προδιαγραφές. 

7. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση του Εργοστασίου κατασκευής για τον μη εκτινασσόμενο άξονα. 
 

 

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ    

 (ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ PE-80  )  

(Α/Α. 5 έως 11) 
Γενικά  χαρακτηριστικά 

Τα ορειχάλκινα εξαρτήματα μηχανικής σύσφιξης θα πρέπει να είναι κατάλληλα για σωλήνες τύπου 
PE 80 θα είναι αρίστης κατασκευής, χωρίς πόρους, υπολείμματα άνθρακα ή οποιαδήποτε χυτευτική 
ή κατασκευαστική ατέλεια . 

Θα αναγράφονται πάνω στο σώμα των ορειχάλκινων εξαρτημάτων μηχανικής σύσφιξης 
μονοσωληνίου (ανάγλυφη σήμανση) τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

 Κατασκευαστής (ή αναγνωρισμένο σήμα κατασκευαστή). 

 Διάμετρος εξαρτήματος  . 

Η πίεση λειτουργίας του συνδέσμου πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 bar 

 

Ειδικά  Χαρακτηριστικά  
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 Το μέταλλο κατασκευής θα είναι ορείχαλκος CW 614N  ή   CW 617N    σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΝ 12164 ή ΕΝ 12165 ή οποιοδήποτε ισοδύναμο κράμα χαλκού ανθεκτικό χωρίς 
προσμίξεις άλλων υλικών εκτός αυτών των προδιαγραφών. 

 Τα σπειρώματα θα ακολουθούν το ISO 228 ή 7/1 . 

 

ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν μαζί με την 
προσφορά τους (στον φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ) τα παρακάτω: 

1. Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή στην οποία θα αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής 
για το τελικό προϊόν. 

2. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας παραγωγής κατά ΕΝ ISO 9001:2008 ή  ΕΝ ISO 
9001:2015του εργοστασίου κατασκευής. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ 
και το πεδίο εφαρμογής του να καλύπτει τα υπό προμήθεια υλικά. 

3. Πιστοποιητικό καταλληλότητας των προσφερόμενων εξαρτημάτων  ( τελικό προϊόν ) για 
χρήση σε πόσιμο νερό. Το πιστοποιητικό καταλληλότητας/ελέγχου πρέπει να έχει εκδοθεί 
από αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης της Ε.Ε. (ενδεικτικά DVGW-TZW Γερμανίας, 
KIWA Ολλανδίας, WRAS - WRC-NSF Μεγάλης Βρετανίας, Ινστιτούτο Pasteur Γαλλίας κ.α.). 

4. Υπεύθυνη δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας ή του προμηθευτή ότι φέρει ευθύνη έναντι 
του νόμου στην  περίπτωση που  τα χρησιμοποιηθέντα υλικά αποδειχθεί ότι έχουν 
επιπτώσεις στην δημόσια υγεία.  

5. Τεχνικά φυλλάδια των προσφερομένων ορειχάλκινων εξαρτημάτων μηχανικής σύσφιξης 
μονοσωληνίου όπου αναλυτικά θα περιγράφονται τα υλικά κατασκευής των μερών 
τους ,   ..κά. 

6. Χημική ανάλυση κράματος κατασκευής προσφερομένων υλικών και των μερών τους από το 
εργοστάσιο κατασκευής. 

7. Δείγμα από το  υλικό (ένα τεμάχιο) που θα εξετάζεται για την συμφωνία του με τις τεχνικές 
προδιαγραφές. 

 
 
 
 

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΙΔΗ (ΜΑΣΤΟΙ , ΤΑΥ, ΓΩΝΙΕΣ, ΤΑΠΕΣ ΚΛΠ) 

(Α.Α. 12 έως 21) 
Γενικά   

Τα Ορειχάλκινα είδη θα είναι αρίστης κατασκευής ,χωρίς πόρους, υπολείμματα άνθρακα ή 
οποιαδήποτε χυτευτική – κατασκευαστική ατέλεια. 

Το μέταλλο κατασκευής θα  είναι ανθεκτικό χωρίς προσμίξεις άλλων υλικών. Θα αναγράφονται πάνω 
στο σώμα των ορειχάλκινων εξαρτημάτων , (ανάγλυφη σήμανση) τα παρακάτω χαρακτηριστικά 
(εφόσον υπάρχει διαθέσιμος χώρος ): 

 κατασκευαστής (ή αναγνωρισμένο σήμα κατασκευαστή) 

 Διάμετρο ορειχάλκινου εξαρτήματος 

 

Ειδικά Χαρακτηριστικά  

α) Ορειχάλκινοι μαστοί  Βαρέως τύπου (Α.Α. 28 έως 30): 

-Σώμα –άκρα : Ορείχαλκος Ορείχαλκος CW 614N ή CW 617N σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12164 
‘ή ΕΝ 12165 

 Η διάμετρος της οπής  θα είναι ονομαστική (full bored) στους μαστούς   .  

- Ο ορειχάλκινος μαστός θα φέρει εξάγωνο στο κέντρο του εξαρτήματος, για ασφαλή σύσφιξη κατά 
την τοποθέτηση καθώς και αντοχή στην πάροδο του χρόνου . 

- Σπείρωμα  άκρων : Σύμφωνα  με το πρότυπο  ISO 228 ή 7/1 
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β) Ορειχάλκινες μούφες, Βαρέως Τύπου (Α/Α. 31-32) : 

Σώμα-άκρα : Ορείχαλκος CW 614N ή CW 617N σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12164 ή ΕΝ 12165 

Σπείρωμα άκρων : Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 228 ή 7/1. 

Οι ορειχάλκινες μούφες θα φέρουν εξάγωνο σε όλο το μήκος τους, για ασφαλή σύσφιξη κατά την 
τοποθέτηση καθώς και αντοχή στην πάροδο του χρόνου.  

 

γ) Ορειχάλκινο Ταυ Βαρέως Τύπου (Α/Α 33-35): 

Σώμα-άκρα : Ορείχαλκος CW 614N ή CW 617N σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12164 ή ΕΝ 12165 

Η διάμετρος της οπής του ορειχάλκινου ταυ θα είναι ονομαστική (full bored).  

Το ορειχάλκινο ταυ θα φέρει εξάγωνο σε κάθε θηλυκό άκρο, για ασφαλή σύσφιξη κατά την 
τοποθέτηση καθώς και αντοχή στην πάροδο του χρόνου.  

Σπείρωμα άκρων : Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 228 ή 7/1 

 

δ) Ορειχάλκινες τάπες , Βαρέως Τύπου (Α/Α. 36-41): 

Σώμα-άκρα : Ορείχαλκος CW 614N ή CW 617N σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12164 ή ΕΝ 12165  

Σπείρωμα άκρων : Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 228 ή 7/1. 

Οι ορειχάλκινες τάπες θα φέρουν εξάγωνο σε όλο το μήκος τους, για ασφαλή σύσφιξη κατά την 
τοποθέτηση καθώς και αντοχή στην πάροδο του χρόνου.  

 

ε) Ορειχάλκινες Συστολές Αμερικής Βαρέως Τύπου (Α/Α. 42 έως 44): 

Σώμα-άκρα : Ορείχαλκος CW 614N ή CW 617N σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12164 ή ΕΝ 12165  

Η διάμετρος της οπής της ορειχάλκινης συστολής Αμερικής θα είναι ονομαστική (full bored) στην 
εσωτερική διατομή.  

Η ορειχάλκινη συστολή Αμερικής θα φέρει εξάγωνο στο άνω άκρο, για ασφαλή σύσφιξη κατά την 
τοποθέτηση καθώς και αντοχή στην πάροδο του χρόνου.  

Σπείρωμα άκρων : Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 228 ή 7/1. 

 

ζ) Ορειχάλκινες Συστολές Αγγλίας Βαρέως (Α/Α 45 έως 46): 

Σώμα - άκρα : Ορείχαλκος CW 614N ή CW 617N σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12164 ή ΕΝ 12165  

Η διάμετρος της οπής της ορειχάλκινης συστολής Αμερικής θα είναι ονομαστική (full bored) και στις 
δύο διατομές. 

Σπείρωμα άκρων : Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 228 ή 7/1. 

 

η) Ορειχάλκινες Γωνίες Αρσενικές-Θηλυκές & Θηλυκές -Θηλυκές,  Βαρέως Τύπου (Α/Α 47- 
50 ): 

Σώμα-άκρα : Ορείχαλκος CW 614N ή CW 617N σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12164 ή ΕΝ 12165 

Η διάμετρος της οπής της ορειχάλκινης γωνίας θα είναι ονομαστική (full bored).  

Η ορειχάλκινη γωνία θα φέρει εξάγωνο στο θηλυκό άκρο, καθώς και κορδόνι στο αρσενικό άκρο, για 
ασφαλή σύσφιξη κατά την τοποθέτηση καθώς και αντοχή στην πάροδο του χρόνου.  

Σπείρωμα άκρων : Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 228 ή 7/1 
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θ) Ορειχάλκινες Προσθήκες ,Βαρέως τύπου (Α/Α 51): 

Σώμα –άκρα : Ορείχαλκος CW 614N  ή   CW 617N σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12164 ή ΕΝ 12165  

Η διάμετρος της οπής της ορειχάλκινης προσθήκης  θα είναι ονομαστική (full bored)     

Σπείρωμα  άκρων : Σύμφωνα  με το πρότυπο  ISO 228 ή 7/1.  

Ι) Ορειχάλκινος σωληνομαστός  

Σωληνομαστοί διπλού σπειρώματος διαμέτρου ½’’ , ¾’’ & 1’’ ορειχάλκινος  μήκους 10 εκ. κατάλληλοι 
για χρήση σε δίκτυο ύδρευσης. 

Σώμα –άκρα : Ορείχαλκος Ορείχαλκος CW 614N ή CW 617N σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12164 ή 
ΕΝ 12165  

Η διάμετρος της οπής  θα είναι ονομαστική (full bored) στους μαστούς   .  

Σπείρωμα  άκρων : Σύμφωνα  με το πρότυπο  ISO 228 ή 7/1 
 

 
ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν μαζί με την 
προσφορά τους (στον φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ) τα παρακάτω: 

1. Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή στην οποία θα αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής για 
το τελικό προϊόν. 

2. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας παραγωγής κατά ΕΝ ISO 9001:2008 ή  ΕΝ ISO 
9001:2015 του εργοστασίου κατασκευής. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ 
και το πεδίο εφαρμογής του να καλύπτει τα υπό προμήθεια υλικά. 

3. Πιστοποιητικό καταλληλότητας των προσφερόμενων εξαρτημάτων( τελικό προϊόν ) για χρήση 
σε πόσιμο νερό. Το πιστοποιητικό καταλληλότητας /ελέγχου πρέπει να έχει εκδοθεί από 
αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης της Ε.Ε. (ενδεικτικά DVGW-TZW Γερμανίας, KIWA 
Ολλανδίας, WRAS - WRC-NSF Μεγάλης Βρετανίας, Ινστιτούτο Pasteur Γαλλίας κ.α.). 

4. Υπεύθυνη δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας ή του προμηθευτή ότι φέρει ευθύνη έναντι 
του νόμου στην  περίπτωση που  τα χρησιμοποιηθέντα υλικά αποδειχθεί ότι έχουν επιπτώσεις 
στην δημόσια υγεία. 

5. Τεχνικά φυλλάδια των προσφερομένων ορειχάλκινων εξαρτημάτων μηχανικής σύσφιξης 
μονοσωληνίου όπου αναλυτικά θα περιγράφονται τα υλικά κατασκευής των μερών 
τους ,   ….κ.α. 

6. Χημική ανάλυση κράματος κατασκευής προσφερομένων υλικών και των μερών τους από το 
εργοστάσιο κατασκευής. 

 
 

ΣΕΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ PE 

(Α/Α. 22 έως 24) 
1. Γενικά 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στην προμήθεια, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, δοκιμές 
και ελέγχους για σέλλες παροχής ελατού χυτοσιδήρου. Σκοπός της χρήσης αυτών των σελλών είναι 
η δημιουργία ιδιωτικής παροχής ή διακλάδωσης του δικτύου. 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Οι σέλλες παροχής θα αποτελούνται από το κυρίως σώμα το οποίο θα είναι διαιρούμενο και θα 
περιλαμβάνει εσωτερικά ελαστικό στεγάνωσης και τις βίδες σύσφιξης. Από το σώμα της σέλλας, το 
άνω μέρος θα περιλαμβάνει την οπή εξόδου η οποία θα βρίσκεται κεντρικά τοποθετημένη και στην 
οποία θα βρίσκεται το σπείρωμα. Το σώμα επίσης θα διαθέτει κατάλληλα διαμορφωμένες οπές στις 
οποίες θα βρίσκονται οι βίδες σύσφιξης. Πιο συγκεκριμένα η σύσφιξη των σελλών θα γίνεται με τον 
τρόπο κοχλίας – πάσο το οποίο θα βρίσκεται στο κάτω μέρος του σώματος και όχι με περικόχλιο. 

Το σώμα τις σέλλας, άνω & κάτω, θα είναι κατασκευασμένο από ελατό χυτοσίδηρο κατηγορίας 
GJS400-15 κατά ΕΝ1563, θα έχει καθαριστεί με αμμοβολή και κατόπιν θα έχει βαφτεί εξωτερικά και 
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εσωτερικά με 2 στρώσεις αντιδιαβρωτικού χρώματος υψηλής αντοχής, εποξειδική βαφή ελάχιστου 
πάχους 250μm. Το ελαστικό στεγάνωσης θα βρίσκεται εσωτερικά και στα δύο μέρη του σώματος, 
άνω & κάτω και θα είναι από EPDM. Το σπείρωμα της οπής εξόδου της σέλλας θα είναι από ¾’’ 
‘εως 2’’ ανάλογα την διάμετρο. Η ζητούμενη έξοδος πρέπει να είναι έτοιμη από το εργοστάσιο. 
Απαγορεύεται να τοποθετηθεί επιπλέον εξάρτημα για την αποφυγή διαρροών. Οι βίδες σύσφιξης θα 
είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα κατηγορίας Α2 κατά AISI. Η πίεση λειτουργίας των 
σελλών θα είναι για 16bar με την πίεση δοκιμής να έχει γίνει στα 25bar. 

 

3. Σήμανση 

Η σέλλα θα φέρει στο σώμα ανάγλυφα τα παρακάτω στοιχεία. 

 Το κράμα του ελατού χυτοσιδήρου 

 Την διάμετρο του σωλήνα DN90, DN110, κλπ. 

 Την έξοδο της οπής ¾’’, 1’’, κλπ. 

 Το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή 

 

 
ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν μαζί με την 
προσφορά τους (στον φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ) τα παρακάτω: 

1. Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή στην οποία θα αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής 
για το τελικό προϊόν. 
 

2.  Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO9001:2008 ή ISO9001:2015   του οίκου 

κατασκευής. 

3. Πιστοποιητικό του εργοστασίου κατασκευής ότι τα υλικά είναι σύμφωνα με το πρότυπο 

κατασκευής ΕΝ545-2010. 

4. Πιστοποιητικό του εργοστασίου κατασκευής ότι τα υλικά έχουν δοκιμαστεί σε πίεση σύμφωνα 

με τις δοκιμές που ορίζει το πρότυπο κατασκευής ΕΝ545-2010. 

5. Υπεύθυνη δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας ή του προμηθευτή ότι φέρει ευθύνη έναντι 
του νόμου στην περίπτωση που τα χρησιμοποιηθέντα υλικά αποδειχθεί ότι έχουν επιπτώσεις 
στην δημόσια υγεία. 

 
 
 
 
 

ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ , ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΣΥΡΤΟΥ, ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΈΜΦΡΑΞΗΣ,  
ΦΛΑΝΤΖΩΤΕΣ , ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ, F4 PN 16 

(Α.Α.25 έως 28) 
 

1. Γενικά 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά δικλείδες τύπου σύρτη με ελαστική έμφραξη. Οι δικλείδες 
τύπου σύρτη με ελαστική έμφραξη, προορίζονται για την απομόνωση τμήματος δικτύου για τον 
καλύτερο έλεγχο αυτού, διευκολύνοντας έτσι είτε τον καθαρισμό του δικτύου, την αντικατάσταση 
οιασδήποτε συσκευής είτε αποκατάσταση φθοράς του δικτύου. Η χρήση των δικλείδων τύπου σύρτη 
ελαστικής έμφραξης περιορίζεται αυστηρά σε θέση πλήρους ανοίγματος ή πλήρης έμφραξης. Δεν 
δύναται να χρησιμοποιηθεί για ρύθμιση παροχής. 
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2. Πρότυποι Κώδικες και Κανονισμοί 
 
Οι δικλείδες θα αποτελούνται από το σώμα και το κάλυμμα τα οποία θα ενώνονται μεταξύ τους με 
γαλβανιζέ βίδες. 
 
Το σώμα και το κάλυμμα των δικλείδων θα είναι κατασκευασμένα από ελατό χυτοσίδηρο 
τουλάχιστον GJS 400-15 σύμφωνα με το ΕΝ1563 και μετά την χύτευση θα πρέπει να παρουσιάζουν 
λεία επιφάνεια χωρίς λέπια, εξογκώματα, κοιλότητες και οποιαδήποτε άλλα ελαττώματα ή αστοχίες 
χυτηρίου. Απαγορεύεται η πλήρωση των παραπάνω κοιλοτήτων με ξένη ύλη. 
 
Το σώμα των δικλείδων ελαστικής έμφραξης θα έχει καθαριστεί με αμμοβολή κατά SAE2 και κατόπιν 
θα έχουν βαφτεί εξωτερικώς με 2 στρώσεις αντιδιαβρωτικού χρώματος υψηλής αντοχής, εποξειδική 
βαφή, πάχους όλων των στρώσεων τουλάχιστον 250 μm. Εσωτερικώς το συνολικό πάχος της βαφής 
θα είναι τουλάχιστον 250μm. 
 
Οι δικλείδες θα πρέπει να είναι μη ανυψούμενου βάκτρου και με δυνατότητα κλεισίματος όταν το 
βάκτρο περιστρέφεται δεξιόστροφα.  
 
Η κατασκευή του βάκτρου πρέπει να εξασφαλίζει την απόλυτα λεία επιφάνεια επαφής βάκτρου και 
διάταξης στεγάνωσης . 
 
Ο σύρτης θα είναι αδιαίρετος και θα είναι επικαλυμμένος με συνθετικό ελαστικό υψηλής αντοχής 
EPDM κατά ΕΝ681-1, ώστε να επιτυγχάνεται ελαστική έμφραξη.  
 
Ο άξονας χειρισμού των δικλείδων θα είναι κατασκευασμένος από Ανοξείδωτο χάλυβα με προσθήκη 
13% περίπου χρώμιο. 
 
Το περικόχλιο λειτουργίας θα είναι κατασκευασμένο από ορείχαλκο και τα παρεμβύσματα 
στεγάνωσης θα είναι από EPDM. 
 
Το σώμα των δικλείδων θα πρέπει να έχει ενδείξεις για την ονομαστική διάμετρο DN, την πίεση PN, 
ένδείξη για το υλικό του σώματος, το σήμα ή επωνυμία του κατασκευαστή και την ημερομηνία 
κατασκευής. 
 
Οι δικλείδες ελαστικής έμφραξης θα είναι κατάλληλης κατασκευής ώστε σε περίπτωση ενδεχόμενης 
επισκευής του κυρίως μέρους τους να μην απαιτείται αποσύνδεση από την σωλήνωση και να 
επιτρέπεται η αντικατάσταση του άνω τμήματος τους, σύρτης, βάκτρο,  κ.λ.π. 
 
Η αντικατάσταση των δακτυλίων Ο-ring μεταξύ στελέχους και περικοχλίου λειτουργίας θα μπορεί να 
πραγματοποιείται και υπό πίεση όταν η δικλείδα είναι εντελώς ανοικτή. 
 
Οι δικλείδες ελαστικής έμφραξης θα πρέπει να έχουν διέλευση ίση με την ονομαστική διάσταση. 
 
3. Πρότυπα κατασκευής δικλείδων: 
Πρότυπο κατασκευής δικλείδων    –    ΕΝ1074 και ISO7259 
Διαστάσεις μεταξύ φλαντζών         –    ΕΝ558 και ISO5752 σειρά 15 και 14 
Διαστάσεις φλαντζών                     –    ΕΝ1092-2 και ISO7005-2  
 
Κάθε εξερχόμενη δικλείδα ελαστικής έμφραξης θα ελέγχεται από την μονάδα δοκιμών του 
εργοστασίου με έγγραφη πιστοποίησή του. 
 
 
Προδιαγραφές Δοκιμών πίεσης: EN12266  & ISO5208 

- Δοκιμή σώματος (βάνα ανοιχτή): 1,5 x PFA 
- Δοκιμή σύρτη (βάνα κλειστή) 1,1 x PFA 

 
ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν μαζί με την 
προσφορά τους (στον φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ) τα παρακάτω: 
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1. Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή στην οποία θα αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής. 
2. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας παραγωγής κατά ΕΝ ISO 9001:2008 ή ΕΝ ISO 

9001:2015 του εργοστασίου κατασκευής. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ 
και το πεδίο εφαρμογής του να καλύπτει τα υπό προμήθεια υλικά. 

3. Πιστοποιητικό επίσημης αρχής για την καταλληλότητα σε χρήση πόσιμου νερού της δικλείδας 
( του ελαστικού υλικού που χρησιμοποιείται στο σύρτη , καθώς και για την καταλληλότητα σε 
χρήση πόσιμου νερού του υλικού βαφής των δικλέιδων). Το πιστοποιητικό 
καταλληλότητας/ελέγχου πρέπει να έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης 
της Ε.Ε. (ενδεικτικά DVGW-TZW Γερμανίας, KIWA Ολλανδίας, WRAS - WRC-NSF Μεγάλης 
Βρετανίας, Ινστιτούτο Pasteur Γαλλίας κ.α.). 

4. Πιστοποιητικό επίσημης αρχής για τη συμμόρφωση του ελαστικού υλικού του σύρτη , με το 
διεθνές πρότυπο ΕΝ 681-1 

5. Πιστοποιητικό επίσημης αρχής για της δικλείδας ελαστικής έμφραξης σύμφωνα με τα 
πρότυπα ΕΝ 1074-1 ή 2.  

6. Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών των προσφερόμενων δικλείδων ελαστικής 
έμφραξης : 

 Από το εργοστάσιο κατασκευής  
 Από τον προμηθευτή 

7. Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για την πλήρη συμμόρφωση των προσφερόμενων 
δικλείδων με τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού 

8. Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για την προέλευση των προσφερομένων δικλείδων 
ελαστικής έμφραξης με πλήρη στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής. (Δ/νση , τηλέφωνα , 
φαξ , ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ) 

9. Τεχνικά φυλλάδια των προσφερομένων δικλείδων , όπου αναλυτικά θα περιέχονται :  
 Ο αριθμός στροφών για το πλήρες άνοιγμα , καθώς και η απαιτούμενη ροπή (Nm) 
 Τα υλικά κατασκευής  
 Σχέδια με διαστάσεις 
 Διαγράμματα απώλειας φορτίου (πίεσης) σε συνάρτηση με τη διερχόμενη παροχή. 
 Τύπο βάνας 
 Χώρα Κατασκευής 
 Βάρος βάνας κ.λ.π. 

Στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα , όπου θα τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των 
Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 

 
 

 

 

ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ PE, ΜΕ ΑΓΚΥΡΩΣΗ  

(Α/Α. 29 έως 31) 
1. Αντικείμενο  

Οι σύνδεσμοι προορίζονται για τοποθέτηση εντός του εδάφους και  για την σύνδεση  από την μία 
πλευρά σωλήνα πολυαιθυλενίου ή PVC και από την άλλη μεριά φλάντζας που είναι στο άκρο 
σωλήνα ή ειδικού τεμαχίου ή βάνας . 

 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τους συνδέσμους (φλαντζοζιμπώ) ελατού χυτοσιδήρου, οι 
οποίοι είναι κατάλληλoi για σύνδεση σε δίκτυα με πλαστικούς σωλήνες, είτε ΡΕ, είτε PVC. 
Οι συγκεκριμένοι σύνδεσμοι αποτελούνται από το κυρίως σώμα, το ελαστικό στεγάνωσης και τον 
δακτύλιο αγκύρωσης. 
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Το σώμα θα είναι κατασκευασμένο από ελατό χυτοσίδηρο και επικαλυμμένο εσωτερικά και 
εξωτερικά με εποξειδική βαφή πάχους 250μm. 
Το ελαστικό στεγάνωσης το οποίο βρίσκεται εσωτερικά θα είναι κατασκευασμένο από υλικό EPDM 
και θα καλύπτει το εσωτερικό μέρος του σώματος πλήρως μέχρι το σημείο που εφάπτεται με τον 
δακτύλιο αγκύρωσης. Επίσης στο πίσω μέρος της φλάντζας θα υπάρχει προέκταση του ελαστικού 
ώστε να μην χρειάζεται επιπλέον ελαστική φλάντζα για την ένωση αλλά να δημιουργείται η 
στεγάνωση από το ίδιο ελαστικό κατά την σύσφιξη. 
Ο δαχτύλιος αγκύρωσης θα είναι κατασκευασμένος από κράμα ορείχαλκου-ψευδαργύρου τύπου Cu 
Zn 40. 
Το εύρος των διατομών θα είναι από DN40 έως DN225. 
Ο σύνδεσμος θα πρέπει να δημιουργεί την αγκύρωση αυτόματα κατά την είσοδο του σωλήνα και να 
μην χρειάζεται η σύσφιξη με βίδες. 
 
Στο σώμα του συνδέσμου θα πρέπει να αναγράφεται η διάμετρος του, η πίεση αντοχής, ο κωδικός, 
το λογότυπο του κατασκευαστή καθώς και το σύμβολο του ελατού χυτοσιδήρου. 
 

 

Γενικά Χαρακτηριστικά . 

α. Υλικά Κατασκευής : 

 

 Σώμα και Φλάντζα : Ελατός   Χυτοσίδηρος Τουλάχιστον GGG40  κατά ΕΝ 1563. 
  (Ελαστικοί Δακτύλιοι Στεγανοποίησης : EPDM, NBR κατάλληλο για πόσιμο νερό. 
 Κοχλίες –Περικόχλια Συγκράτησης διάταξης αγκύρωσης : Χάλυβας με ειδική αντιδιαβρωτική 

προστασία ή ανοξείδωτος χάλυβας  
 Διάταξη αγκύρωσης : Χάλυβας με ειδική αντιδιαβρωτική προστασία ή ανοξείδωτος χάλυβας  
 Πίεση λειτουργίας : 16 bar  

 

β. Βαφή  

 

Τα εξαρτήματα φλάντζα ζυμπώ (αγκύρωση) πρέπει να είναι βαμμένα εσωτερικά και εξωτερικά με 
δύο τουλάχιστον στρώσεις από αντιδιαβρωτική βαφή υψηλής αντοχής , κατάλληλου πάχους και 
κατάλληλο για χρήση σε πόσιμο νερό και υπόγεια τοποθέτηση.  

 

ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν μαζί με την 
προσφορά τους (στον φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ) τα παρακάτω: 

1. Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή στην οποία θα αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής. 
2. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας παραγωγής κατά ΕΝ ISO 9001:2008 ή  ΕΝ ISO 

9001:2015 του εργοστασίου κατασκευής. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ 
και το πεδίο εφαρμογής του να καλύπτει τα υπό προμήθεια υλικά. 

3. Πιστοποιητικό κατασκευής κατά ΕΝ545-2010. 

4. Πιστοποιητικά καταλληλότητας της βαφής και  ελαστικού δακτυλίου στεγανότητας  
5. Πιστοποιητικό επίσημης αρχής καταλληλότητας των προσφερομένων φλαντζοζιμπώ (τελικό 

προϊον) για χρήση σε πόσιμο νερό. Το πιστοποιητικό καταλληλότητας/ελέγχου πρέπει να έχει 
εκδοθεί από αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης της Ε.Ε. (ενδεικτικά DVGW-TZW 
Γερμανίας, KIWA Ολλανδίας, WRAS - WRC-NSF Μεγάλης Βρετανίας, Ινστιτούτο Pasteur 
Γαλλίας κ.α.). 

6. Τεχνικά φυλλάδια όπου θα αναφέρονται τα υλικά κατασκευής των μερών των φλατζοζιμπώ ,  
διαστάσεις  βάρη , πίεση λειτουργείας στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα , όπου θα 
τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών ,όπου 
αναλυτικά θα περιγράφονται τα εξής : 
 Υλικά κατασκευής των μερών των προσφερομένων ειδών 
 Σχεδία , διαστάσεις , βάρη των προσφερομένων ειδών. 
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 Πίεση λειτουργίας. 
7. Δείγμα από το υλικό που θα εξετάζεται για την συμφωνία του με τις τεχνικές προδιαγραφές. 
 

 

ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PE-100 ΜΕ ΣΠΙΡΑΛ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
(Α/Α 32 έως 34) 

 
1. Γενικά Χαρακτηριστικά : 
 
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αναφέρεται στην προμήθεια σωλήνων με σπιράλ προστασίας από 
πολυαιθυλένιο (PE) για χρήση σε δίκτυα ύδρευσης με εσωτερική πίεση λειτουργίας τουλάχιστον  16 
bar  και στηρίζεται στο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12201 Parts 1-7 με τίτλο <<Plastic piping systems 
for water supply –Polyethylene (pe)>> . 
 
Οι σωλήνες για μεταφορά πόσιμου νερού θα πρέπει να είναι κατάλληλοι και για υπόγεια τοποθέτηση, 
χρώματος μαύρου και να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις των υγειονομικών διατάξεων , ούτως  ώστε 
να μην προσδίδουν στο νερό γεύση , οσμή ή χρώμα , χωρίς πόρους φυσαλίδες ή ραγάδες. Οι 
σωλήνες στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΡ θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση , έχοντας ληφθεί 
όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την αποφυγή χάραξης τους από αιχμηρά αντικείμενα ή πληγώματος 
των σωληνών κατά την μεταφορά τους. 
Τα μήκη των σωλήνων θα είναι σε ρολά των 100μ. 
Στην εξωτερική επιφάνεια  των σωλήνων θα υπάρχει σήμανση με ευδιάκριτα γράμματα. 
Η σήμανση επί των σωλήνων θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία: 

 Εμπορική επωνυμία του προϊόντος. 
 Διάμετρο σωλήνα 
 Πάχος τοιχωμάτων σωλήνα 
 Πίεση λειτουργίας 
 Είδος πρώτης ύλης 
 Εταιρεία παραγωγής 
 Προδιαγραφές παραγωγής. 

 
Παραλαβή 
 
Με την παραλαβή των σωλήνων στην αποθήκη της επιχείρησης , θα εξετάζονται σχολαστικά στο 
φως με γυμνό οφθαλμό και θα ελέγχονται για αυλακώσεις – παραμορφώσεις , ελαττώματα , 
ανομοιογένειες κ.λ.π. Θα ελέγχεται επίσης η πιστότητα της κυκλικής διατομής (ovality) , σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στο πρότυπο ΕΝ 12201 part2. 
 
Στην περίπτωση που υπάρχει ένδειξη ή υποψία απόκλισης από την παρούσα τεχνική προδιαγραφή 
η ΔΕΥΑ Ρεθύμνου , διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει επιπλέον εργαστηριακούς ελέγχους (Τα έξοδα 
θα βαρύνουν τον προμηθευτή) , προκειμένου να αποφασίσει για την καταλληλόλητα ή μη των 
σωλήνων. Οι σωλήνες που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της παρούσας τεχνικής 
προδιαγραφής θα απορρίπτονται. 
 
 
ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν μαζί με την 
προσφορά τους (στον φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ) τα παρακάτω: 
 

1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής των 
προσφερόμενων υλικών. 

2. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας παραγωγής κατά ΕΝ ISO 9001:2008 ή  ΕΝ ISO 
9001:2015 του εργοστασίου κατασκευής. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ 
και το πεδίο εφαρμογής του να καλύπτει τα υπό προμήθεια υλικά. 
 

3. Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή  ότι φέρει  ευθύνη έναντι του νόμου στην περίπτωση 
που τα χρησιμοποιηθέντα υλικά   αποδειχθεί ότι έχουν επιπτώσεις στη δημόσια υγεία . 

4. Τεχνικά Φυλλάδια – των προσφερομένων υλικών . 
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5. Πιστοποιητικό επίσημης αρχής καταλληλότητας των προσφερομένων σωληνών για χρήση 
σε πόσιμο νερό. Το πιστοποιητικό καταλληλότητας/ελέγχου πρέπει να έχει εκδοθεί από 
αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης της Ε.Ε. (ενδεικτικά DVGW-TZW Γερμανίας, KIWA 
Ολλανδίας, WRAS - WRC-NSF Μεγάλης Βρετανίας, Ινστιτούτο Pasteur Γαλλίας κ.α.). 

 
 
 

ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 3ης ΓΕΝΙΑΣ (PE-100) - PN 10,16 ΑΤΜ , 
SDR11 

 (Α/Α 35 έως 44) 
1. Γενικά  
 
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αναφέρεται στην προμήθεια σωλήνων από πολυαιθυλένιο (PE) 
για χρήση σε δίκτυα ύδρευσης με εσωτερική πίεση λειτουργίας 6,10,16 bar τουλάχιστον  και 
στηρίζεται στο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12201 Parts 1-7 με τίτλο <<Plastic piping systems for water 
supply –Polyethylene (pe)>> . 
 
Οι σωλήνες για μεταφορά πόσιμου νερού θα πρέπει να είναι κατάλληλοι και για υπόγεια τοποθέτηση, 
χρώματος μαύρου ή μπλε και να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις των υγειονομικών διατάξεων , ούτως  
ώστε να μην προσδίδουν στο νερό γεύση , οσμή ή χρώμα , χωρίς πόρους φυσαλίδες ή ραγάδες. Οι 
σωλήνες κατά την παράδοση στις αποθήκες της ΔΕΥΑΡ θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση , 
έχοντας ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την αποφυγή χάραξης τους από αιχμηρά 
αντικείμενα ή πληγώματος των σωλήνων κατά την μεταφορά τους. 
 
Οι σωλήνες  θα παράγονται σε ρολά των 100μ για διάμετρο έως και Φ125. Από διάμετρο  μεγαλύτερη 
του Φ125 ,  θα παράγονται σε 6μετρα ευθύγραμμα τεμάχια. 
 
 
Στην εξωτερική επιφάνεια  των σωλήνων θα υπάρχει σήμανση ανά μέτρο με ευδιάκριτα γράμματα 
τουλάχιστον 5 χιλιοστών με την μέθοδο ink-jet και όχι θερμική χάραξη. 
Η σήμανση επί των σωλήνων θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία: 

 Εμπορική επωνυμία του προϊόντος. 
 Διάμετρο σωλήνα 
 Μήκος σωλήνα 
 Πάχος τοιχώματος  σωλήνα 
 Πίεση λειτουργίας 
 Είδος πρώτης ύλης 
 Εταιρεία παραγωγής 
 Προδιαγραφές παραγωγής. 
 Χρόνος και παρτίδα παραγωγής 

 
Όλα τα υπό προμήθεια  υλικά πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και σε κάθε περίπτωση όχι 
παλαιότερης των 6 (έξι) μηνών από την διεξαγωγή του διαγωνισμού. 
 
 
Παραλαβή 
 
Με την παραλαβή των σωλήνων στην αποθήκη της επιχείρησης , θα εξετάζονται σχολαστικά στο 
φως με γυμνό οφθαλμό και θα ελέγχονται για αυλακώσεις – παραμορφώσεις , ελαττώματα , 
ανομοιογένειες κ.λ.π. Θα ελέγχεται επίσης η πιστότητα της κυκλικής διατομής (ovality) , σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στο πρότυπο ΕΝ 12201 part2. 
 
Στην περίπτωση που υπάρχει ένδειξη ή υποψία απόκλισης από την παρούσα τεχνική προδιαγραφή 
η ΔΕΥΑ Ρεθύμνου , διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει επιπλέον εργαστηριακούς ελέγχους (Τα έξοδα 
θα βαρύνουν τον προμηθευτή) , προκειμένου να αποφασίσει για την καταλληλόλητα ή μη των 





 

Σελίδα 56 

σωλήνων. Οι σωλήνες που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της παρούσας τεχνικής 
προδιαγραφής θα απορρίπτονται. 
 
 Το κόστος της φόρτωσης , μεταφοράς και εκφόρτωσης στις  αποθήκες της ΔΕΥΑΡ των 
σωλήνων ή των συσκευασιών των σωλήνων, θα βαρύνει τον προμηθευτή. 
 
 
ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν μαζί με την 
προσφορά τους (στον φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ) τα παρακάτω: 
 

1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής των    
προσφερόμενων υλικών. 

2. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας παραγωγής κατά ΕΝ ISO 9001:2008 ή  ΕΝ ISO 
9001:2015 του εργοστασίου κατασκευής. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ 
και το πεδίο εφαρμογής του να καλύπτει τα υπό προμήθεια υλικά. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή  ότι φέρει  ευθύνη έναντι του νόμου στην περίπτωση 
που τα χρησιμοποιηθέντα υλικά   αποδειχθεί ότι έχουν επιπτώσεις στη δημόσια υγεία . 

4. Τεχνικά Φυλλάδια – των προσφερομένων υλικών . 
5. Πιστοποιητικό επίσημης αρχής καταλληλότητας των προσφερομένων σωληνών για χρήση 

σε πόσιμο νερό. Το πιστοποιητικό καταλληλότητας/ελέγχου πρέπει να έχει εκδοθεί από 
αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης της Ε.Ε. (ενδεικτικά DVGW-TZW Γερμανίας, KIWA 
Ολλανδίας, WRAS - WRC-NSF Μεγάλης Βρετανίας, Ινστιτούτο Pasteur Γαλλίας κ.α.). 

 

 

 
 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  PE-100 ,PN16 

(Α/Α 45 έως 58) 
1. Γενικά χαρακτηριστικά  

Τα  εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι από πολυαιθυλένιο (HDΡΕ) , ονομαστικής πίεσης 
16 ατμ ( SDR11) σύμφωνα με το πρότυπο  EN 12201 Parts 1-7 με τίτλο <<Plastic piping systems 
for water supply –Polyethylene (pe)>> . 

 

2. Πρώτη ύλη  

2.1 Γενικά  

Τα ηλεκτροεξαρτήματα (ηλεκτρομούφες, ηλεκτρογωνίες, ηλεκτροταύ, ηλεκτροσυστολές, 
ηλεκτροσέλλες κ.λ.π.) και τα εξαρτήματα ευθέων άκρων που θα χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να 
κατασκευάζονται από 100% παρθένα πρώτη ύλη ΡΕ100 και μόνο, προερχόμενη από αξιόπιστο 
Ευρωπαίο κατασκευαστή. Για την εξασφάλιση της ποιότητας του, κάθε εξάρτημα πρέπει 
υποχρεωτικά κατά την παράδοση του να συνοδεύεται από πιστοποιητικό υλικού και δοκιμών 3.1 
σύμφωνα με το ΕΝ10204. Αν το πιστοποιητικό δεν αναφέρει την πρώτη ύλη που χρησιμοποιήθηκε, 
τότε θα πρέπει συμπληρωματικά να προσκομίζεται δήλωση του κατασκευαστή υπογεγραμμένη από 
νόμιμο εκπρόσωπο του με νόμιμη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του η οποία να αναφέρει 
την πρώτη ύλη. Για περιπτώσεις κατασκευαστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η νομιμότητα του 
εγγράφου εκπροσώπησης θα εξασφαλίζεται μέσω σφραγίδας Apostille.  

Τα ηλεκτροεξαρτήματα (κατά την ως άνω έννοια) και τα εξαρτήματα ευθέων άκρων είτε προορίζονται 
αποκλειστικά για μετωπική συγκόλληση είτε για ηλεκτροσυγκόλληση και μετωπική συγκόλληση  θα 
πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών EN 12201-3 / ISO 4427 για νερό 
και θα παράγονται με την μέθοδο Injection molded, αποκλειομένων των εξαρτημάτων που 
παράγονται με άλλες μεθόδους και/ή έχουν υποστεί ή έχουν προκύψει από οποιαδήποτε 
επεξεργασία. 

Τα  προς προμήθεια εξαρτήματα PE θα πρέπει: 
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Να κατασκευάζονται από κατασκευαστές που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις  που 
περιλαμβάνονται στην παρούσα και διαθέτουν Πιστοποιητικό  ISO 9001:2008. Οι κατασκευαστές 
τρίτων χωρών θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως και με τα αναφερόμενα στο ΦΕΚ 3346/14-
12-2012 περί ελέγχου τεχνικών προδιαγραφών στους πλαστικούς σωλήνες και εξαρτήματα αυτών 
για μεταφορά πόσιμου νερού, αποχετευτικών λυμάτων και ενδοδαπέδιας θέρμανσης (Αριθμ.οικ. 
14097/757) 

Να διατίθενται από προμηθευτές που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις  και διαθέτουν 
Πιστοποιητικό  ISO 9001:2008. 

Να είναι εγκεκριμένα από κατ’ ελάχιστον τρεις διεθνώς αναγνωρισμένες Αρχές Πιστοποίησης  όπως 
ΕΒΕΤΑΜ, DVGW, DS, SVGW κλπ. Οι αναφερόμενες εγκρίσεις θα πρέπει να δίνονται από τον 
κατασκευαστή. 

Να συσκευάζονται ανά ένα σε διαφανείς προστατευτικές σακούλες και  μετά  σε χαρτοκιβώτια. Η 
διάφανη προστατευτική σακούλα θα πρέπει να αναγράφει όλα τα στοιχεία του εξαρτήματος. 
Ενδεικτικά: Γραμμωτό κώδικα στοιχείων συγκόλλησης, γραμμωτό κώδικα ιχνηλασιμότητας, τύπο 
εξαρτήματος, κωδικό εξαρτήματος, SDR, QR Code αναγνώρισης, ημερομηνία παραγωγής, αριθμό 
παρτίδας και όλα τα απαιτούμενα δεδομένα συγκόλλησης (τάση συγκόλλησης, χρόνο συγκόλλησης, 
χρόνο ψύξης).Κάθε χαρτοκιβώτιο ή προστατευτική συσκευασία πρέπει να αναγράφει με ευκρίνεια   
το περιεχόμενό του. 

Να διαθέτουν βεβαιώσεις καλής λειτουργίας από εταιρίες παροχής αερίου για την πιστοποίηση της 
υψηλής ποιότητας τους. 

Στην εξωτερική επιφάνεια κάθε ηλεκτροεξαρτήματος και εξαρτήματος ευθέων άκρων θα πρέπει να 
είναι ανάγλυφα τυπωμένες κατά τη διαδικασία της έγχυσης, πληροφορίες που αφορούν στο 
εξάρτημα, όπως διάμετρος, SDR, PE 100, στοιχεία αναγνώρισης του εξαρτήματος (batch number). 

Όλα τα ηλεκτροεξαρτήματα, καθώς και τα εξαρτήματα ευθέων άκρων, πού θα χρησιμοποιηθούν για 
δίκτυα υπό πίεση θα είναι από PE 100, SDR 11 (16 BAR) ή SDR 17 (10 BAR). 

Οποιαδήποτε απόκλιση από τα αναφερόμενα στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή μπορεί να 
υπάρξει μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας και μόνον εφόσον διαπιστωθεί ότι στην 
αγορά ότι δεν μπορεί να υπάρξει η από την παρούσα προδιαγραφή απαιτούμενη λύση. 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Κάθε ηλεκτρομούφα, ηλεκτροεξάρτημα, ηλεκτροσέλλα ή εξάρτημα δημιουργίας διακλαδώσεων θα 
πρέπει: 

Να φέρει επικολλημένη ταινία ή να συνοδεύεται από κάρτα δεδομένων (σύμφωνα με τα ISO 7810 
και 7811), στην οποία θα υπάρχει barcode διαγράμμιση, ώστε να είναι δυνατή η ανάγνωση / 
μεταφορά των δεδομένων συγκόλλησης των ηλεκτροεξαρτημάτων με barcode, θα υπάρχει επίσης 
barcode διαγράμμιση για την αναγνώριση της ταυτότητας του εξαρτήματος (traceability code), θα 
είναι τυπωμένα όλα τα απαραίτητα στοιχεία (τάση ρεύματος, χρόνος θέρμανσης, χρόνος ψύξης, 
κ.λ.π.), ώστε ακόμη και σε περίπτωση φθοράς της barcode διαγράμμισης ή άλλης αιτίας, να είναι 
δυνατή η χειροκίνητη συγκόλληση του εξαρτήματος. 

Να έχει πλήρως επικαλυμμένη με πολυαιθυλένιο και ενσωματωμένη στο σώμα του 
ηλεκτροεξαρτήματος αντίσταση  για λόγους ασφαλείας κατά την εφαρμογή (αποφυγή βλαβών στην 
αντίσταση), αποφυγής φθορών κατά την αποθήκευση (επιφανειακή οξείδωση αντίστασης) και 
καλύτερης συγκόλλησης. 

Να έχει τάση συγκόλλησης που δεν θα υπερβαίνει τα 42 Volt. Η μέγιστη άμεση ηλεκτρική ισχύς που 
απαιτείται για τη συγκόλληση των ηλεκτροεξαρτημάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 KVA. 

Να διαθέτει δείκτες τήξης  για κάθε ζώνη συγκόλλησης, με σκοπό τον οπτικό  έλεγχο της 
ολοκλήρωσης της συγκόλλησης, πρέπει να περιλαμβάνονται στο  σώμα του εξαρτήματος κοντά 
στους ακροδέκτες. Οι δείκτες τήξης πρέπει οπωσδήποτε να  είναι κωνικοί, ώστε να εμποδίζεται η 
υπερχείλιση του  υλικού. 

Οι ηλεκτρομούφες θα πρέπει: 
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Να συγκολλούνται πλήρως στον σωλήνα/ες σε μία φάση (ένα κύκλο, χωρίς προθέρμανση) και θα 
πρέπει να είναι μονοκαλωδιακές (monofilar) και όχι δικαλωδιακές (bifilar), σε όλες τις διαμέτρους 
έως και τη διάμετρο Φ 500. 

Για τις διαμέτρους από Φ 560 έως και Φ 1200 οι ηλεκτρομούφες θα πρέπει συγκολλούνται πλήρως 
σε έως δύο φάσεις (δύο κύκλους), χωρίς όμως προθέρμανση. 

Τα λοιπά ηλεκτροεξαρτήματα (ηλεκτρογωνίες, ηλεκτροταύ, ηλεκτροσυστολές κ.λ.π.) θα 
πρέπει: 

Να συγκολλούνται πλήρως στον σωλήνα/ες σε μία φάση (ένα κύκλο, χωρίς προθέρμανση) και θα 
πρέπει να είναι μονοκαλωδιακά (monofilar) και όχι δικαλωδιακά (bifilar), σε όλες τις διαμέτρους έως 
και τη διάμετρο Φ250. 

Για μεγαλύτερες διαμέτρους τα ηλεκτροεξαρτήματα θα πρέπει να συγκολλούνται πλήρως στον 
σωλήνα/ες σε έως δύο φάσεις (δύο κύκλους), χωρίς όμως προθέρμανση και θα πρέπει να είναι 
μονοκαλωδιακά (monofilar) και όχι δικαλωδιακά (bifilar). 

 

Οι ηλεκτροσέλλες θα πρέπει:  

Nα αποτελούνται από δύο τμήματα, το άνω τμήμα το οποίο συγκολλείται στον σωλήνα και το κάτω 
τμήμα-στήριγμα του άνω τμήματος. Ειδικότερα: 

Η κατασκευή των ηλεκτροσελλών θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται από 
την ίδια την κατασκευή της, η αναγκαία διαρκής σύσφιξη της ηλεκτροσέλλας στο σωλήνα (και όχι 
απλά η συγκράτησή της επάνω στο σωλήνα) κατά τη φάση θέρμανσης και τήξης (εφαρμογή 
αναγκαίας πίεσης για τη επιτυχή συγκόλληση), χωρίς να απαιτείται η χρήση ειδικού εργαλείου-
ελατηρίου για την εφαρμογή της απαιτούμενης δύναμης σύσφιξης-συγκόλλησης του εξαρτήματος, 
για όλες τις διαμέτρους σωλήνων έως Φ250. Ηλεκτροσέλλες για μεγαλύτερες διαμέτρους σωλήνων 
από Φ 250 θα συγκολλούνται αποκλειστικά με χρήση ειδικού εργαλείου - ελατηρίου σύσφιξης που 
θα παρέχει ο προμηθευτής. Ο προμηθευτής θα πρέπει με ειδική περιγραφή της διαδικασίας 
εφαρμογής της ηλεκτροσέλλας (διαδικασία τοποθέτησης, συγκράτησης, συγκόλλησης) να 
αποδεικνύει ότι για τις προσφερόμενες από αυτόν ηλεκτροσέλλες ισχύουν τα περιγραφόμενα 
παραπάνω. 

 

Το άνω μέρος των ηλεκτροσελλών θα φέρει , διάταξη εξόδου με κοπτικό ή διάταξη εξόδου ευθέως 
άκρου, η οποία θα έχει δημιουργηθεί εργοστασιακά, με ταυτόχρονη έγχυση κατά την φάση έγχυσης 
του άνω μέρους της ηλεκτροσέλλας.  Στο άνω μέρος των ηλεκτροσελλών θα μπορεί επίσης να 
διαμορφώνεται εργοστασιακά διάταξη ηλεκτρομούφας στην οποία θα προσαρμόζεται και θα 
συγκολλείται διάταξη εξόδου με κοπτικό ή διάταξη εξόδου ευθέως άκρου με electro fusion 
συγκόλληση στον αυτό χρόνο με την συγκόλληση της ηλεκτροσέλλας στον σωλήνα. 

 

Ηλεκτροσέλλες με κοπτικό. 

Η διάταξη εξόδου με κοπτικό της ηλεκτροσέλλας θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζονται 
τα παρακάτω: 

Θα επιτυγχάνεται με ασφάλεια πλήρης διάτρηση του προς διάτρηση σωλήνα από το ενσωματωμένο 
κοπτικό,  κάτω από την καθορισμένη μέγιστη πίεση νερού και την αντίστοιχη θερμοκρασία 
περιβάλλοντος. 

Το κοπτικό θα είναι τέτοιας κατασκευής ώστε να διασφαλίζεται η απομάκρυνση του τεμαχίου σωλήνα 
που θα αποκόπτεται από το σημείο κοπής και η σταθερή συγκράτησή του από αυτό (το κοπτικό). 

Μετά την διάτρηση του σωλήνα και την απομάκρυνση του κοπτικού από το σημείο διάτρησης και 
αφού το διατρητικό θα λαμβάνει την τελική του θέση, θα εξασφαλίζεται ότι θα είναι πλήρως ελεύθερη 
η δίοδος απαγωγής του νερού προς την έξοδο του κοπτικού. 

Ο σχεδιασμός  του κοπτικού θα είναι τέτοιος ώστε να εξασφαλίζεται ότι το διατρητικό θα λαμβάνει 
βεβαιωμένα την τελική του θέση (στην αντίθετη πλευρά του σημείου διάτρησης) και η στεγανότητα 





 

Σελίδα 59 

του άνω μέρους του κοπτικού θα είναι απόλυτη, χωρίς να απαιτείται η χρήση του υπερκειμένου 
κοχλιωτού εξαρτήματος με τον υπάρχοντα ελαστικό δακτύλιο. 

Ο σωλήνας εξόδου του κοπτικού (ευθύγραμμος σωλήνας απαγωγής) θα πρέπει να έχει μήκος 
τουλάχιστον ίσο με το μήκος ηλεκτρομούφας διαμέτρου αντίστοιχης με αυτής του σωλήνα 
απαγωγής. 

Η ελάχιστη διάμετρος του κοπτικού  δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 22 mm. 

Ο προμηθευτής θα πρέπει με ειδική αναλυτική περιγραφή και σχέδια να αποδεικνύει τα παραπάνω. 

Ηλεκτροσέλλες χωρίς κοπτικό με ευθύ άκρο. 

Η διάταξη εξόδου με χωρίς κοπτικό της ηλεκτροσέλλας θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 
διασφαλίζονται τα παρακάτω: 

Η ελάχιστη διάμετρος διάτρησης του σωλήνα θα είναι τουλάχιστον όση η εσωτερική διάμετρος του 
ευθέως άκρου της εξόδου της ηλεκτροσέλλας και πάντως  όχι  μικρότερη των 22 mm. 

Ο σωλήνας εξόδου της ηλεκτροσέλλας (ευθύγραμμος σωλήνας απαγωγής) θα πρέπει να έχει μήκος 
τουλάχιστον ίσο με το μήκος ηλεκτρομούφας διαμέτρου αντίστοιχης με αυτής του σωλήνα 
απαγωγής. 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΛΑΔΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΝΕΟ Ή ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΓΩΓΟ. 

Για τη δημιουργία κλάδων δικτύου επιτρέπεται είτε η χρήση εξαρτημάτων PE ευθέων άκρων (ταυ, 
συστολικά ταυ, συστολές, γωνίες κ.λ.π.) σε συνδυασμό με ηλεκτρομούφες και λοιπά 
ηλεκτροεξαρτήματα (ηλεκτρογωνίες, ηλεκτροταύ, ηλεκτροσυστολές κ.λ.π.), είτε η χρήση 
ηλεκτροσελλών ή εξαρτημάτων δημιουργίας διακλαδώσεων, υπό τους παρακάτω όρους και 
προϋποθέσεις. Οι ηλεκτροσέλλες και τα ηλεκτροεξαρτήματα δημιουργίας νέων κλάδων που θα 
προσφέρονται για την δημιουργία κλάδων σε δίκτυα, θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα 
με τα παρακάτω, αποκλειόμενης της χρήσης κοινών σελλών παροχής για τον ως άνω 
περιγραφόμενο σκοπό. Ειδικότερα: 

Οι ηλεκτροσέλλες και τα ηλεκτροεξαρτήματα δημιουργίας νέων κλάδων θα πρέπει να αποτελούνται 
από δύο τμήματα, το άνω τμήμα το οποίο συγκολλείται στον σωλήνα και το κάτω τμήμα-στήριγμα 
του άνω τμήματος. 

Η κατασκευή των ηλεκτροσελλών των ηλεκτροεξαρτημάτων νέων κλάδων θα πρέπει να είναι τέτοια 
ώστε να εξασφαλίζεται από την ίδια την κατασκευή τους, η αναγκαία διαρκής σύσφιξη της 
ηλεκτροσέλλας και του ηλεκτροεξαρτήματος  νέων κλάδων στο σωλήνα (και όχι απλά η συγκράτησή 
του επάνω στο σωλήνα) κατά τη φάση θέρμανσης και τήξης (εφαρμογή αναγκαίας πίεσης για τη 
επιτυχή συγκόλληση), χωρίς να απαιτείται η χρήση ειδικού εργαλείου-ελατηρίου για την εφαρμογή 
της απαιτούμενης δύναμης σύσφιξης-συγκόλλησης του εξαρτήματος, για όλες τις διαμέτρους 
σωλήνων έως και Φ250. 

Ηλεκτροσέλλες και ηλεκτροεξαρτήματα για την συγκόλληση των οποίων απαιτείται η χρήση ειδικού 
εργαλείου - ελατηρίου σύσφιξης γίνονται αποδεκτές για μεγαλύτερες διαμέτρους σωλήνων από Φ 
250. 

Για όλες τις ηλεκτροσέλλες και ηλεκτροεξαρτήματα δημιουργίας κλάδων, το άνω τμήμα θα είναι 
εξοπλισμένο με έξοδο ηλεκτροσυγκόλλησης (ηλεκτρομούφα) η οποία θα μπορεί να δεχθεί διάφορα 
εξαρτήματα  όπως κοπτικό,  εξαρτήματα μετάβασης, εξαρτήματα ευθέων άκρων, βάνες,  τάπες, 
σωλήνες κτλ., τα οποία θα συγκολλούνται ταυτόχρονα με την συγκόλληση της ηλεκτροσέλλας στον 
κύριο αγωγό και σε δεύτερη φάση στα ηλεκτροεξαρτήματα δημιουργίας κλάδων. 

Ο προμηθευτής θα πρέπει με ειδική περιγραφή της διαδικασίας εφαρμογής των παραπάνω 
ηλεκτροεξαρτημάτων (διαδικασία τοποθέτησης, συγκράτησης, συγκόλλησης) να αποδεικνύει ότι για 
τα προσφερόμενα από αυτόν ηλεκτροεξαρτήματα ισχύουν τα περιγραφόμενα στις ανωτέρω 
παραγράφους. 

Τα εξαρτήματα ευθέων άκρων που θα προσφέρονται για την δημιουργία κλάδων σε δίκτυα, θα 
πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο κεφάλαιο. 
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ 

Τα εξαρτήματα ευθέων άκρων που θα προσφέρονται για την χρήση σε δίκτυα νερού, θα πρέπει να 
είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα σχετικά στις γενικές προδιαγραφές και τα παρακάτω 
αναφερόμενα: 

Θα είναι συσκευασμένα ανά ένα σε πλαστική σακούλα. Η σακούλα θα έχει ετικέτα η οποία θα 
αναγράφει τον λογότυπο ή την επωνυμία του κατασκευαστή, το είδος του εξαρτήματος, των κωδικό 
του, τα πρότυπα με τα οποία συμμορφώνεται, τη διάσταση, το υλικό, το SDR, τον κωδικό 
ανιχνευσιμότητας (traceability code), τον αριθμό παρτίδας (batch number). Το εξάρτημα θα είναι 
σημασμένο εγχάρακτα κατά την κατασκευή του με τον λογότυπο ή την επωνυμία του κατασκευαστή, 
την ημερομηνία παραγωγής, τη διάσταση, το υλικό και το SDR.  

Θα είναι αποκλειστικά παραγωγής  με την μέθοδο Injection molded, αποκλειόμενης της προσφοράς 
εξαρτημάτων που παράγονται με άλλες μεθόδους και/ή έχουν υποστεί ή έχουν προκύψει από 
οποιαδήποτε επεξεργασία. 

Αν προορίζονται για ηλεκτροσυγκόλληση τότε το καθαρό μήκος της κάθε συγκολλούμενης πλευράς 
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό μήκος της αντίστοιχης διαμέτρου ηλεκτρομούφας. 

Οι λαιμοί από ΡΕ θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι στην εσωτερική τους πλευρά ώστε να 
επιτρέπουν σε δικλείδες στρεφόμενου δίσκου που θα συνδεθούν δίπλα τους να ανοιγοκλείνουν 
απροβλημάτιστα.  

 

 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 

Ως εξαρτήματα μετάβασης ορίζονται στην παρούσα και γίνονται αποδεκτά τα εξαρτήματα τα οποία 
στο ένα άκρο τους έχουν ορειχάλκινο σπείρωμα ή σπείρωμα από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4305 και 
στο άλλο πολυαιθυλένιο κατά τα ανωτέρω. Ειδικότερα ορίζεται: 

Το ευθύ τμήμα των εξαρτημάτων μετάβασης (transition adaptor ) που προορίζεται για συγκόλληση 
με τα ηλεκτροεξαρτήματα, θα είναι από πολυαιθυλένιο, που θα έχει τα χαρακτηριστικά που ζητούνται 
από την παρούσα τεχνική προδιαγραφή, καθώς και τα λοιπά χαρακτηριστικά που στην παρούσα 
απαιτούνται για τα εξαρτήματα ευθέων άκρων. 

 
Στην περίπτωση που υπάρχει ένδειξη ή υποψία απόκλισης από την παρούσα τεχνική προδιαγραφή 
η ΔΕΥΑ Ρεθύμνου , διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει επιπλέον εργαστηριακούς ελέγχους (Τα έξοδα 
θα βαρύνουν τον προμηθευτή) , προκειμένου να αποφασίσει για την καταλληλόλητα ή μη των 
εξαρτημάτων.  
Τα εξαρτήματα που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της παρούσας τεχνικής 
προδιαγραφής θα απορρίπτονται. 
 
 Το κόστος της φόρτωσης , μεταφοράς και εκφόρτωσης στις  αποθήκες της ΔΕΥΑΡ των 
σωλήνων ή των συσκευασιών των σωλήνων, θα βαρύνει τον προμηθευτή. 

 

 

Επίσης , τα εξαρτήματα κατά την παράδοση 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 

Αντοχή σε εσωτερική πίεση (τεστ 70 ωρών) 

Μεταβολών μετά από θερμική επεξεργασία 

Μέτρηση διαστάσεων και ανοχών 
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Όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά θα προέρχονται από δοκιμές που  έγιναν σε δοκίμια της 
συγκεκριμένης παρτίδας παραγωγής των εξαρτημάτων που θα χρησιμοποιηθούν από τον ανάδοχο. 

 

 
ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν μαζί με την 
προσφορά τους (στον φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ) τα παρακάτω: 
 

1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής των 
προσφερόμενων υλικών. 

2. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας παραγωγής κατά ΕΝ ISO 9001:2008 ή  ΕΝ ISO 
9001:2015 του εργοστασίου κατασκευής που παράγει τους σωλήνες.. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ και το πεδίο εφαρμογής του να καλύπτει τα υπό προμήθεια 
υλικά. 

3. Πιστοποιητικά Καταλληλότητας, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Υ.Α. 14097/757/2012 , ΦΕΚ 
3346 Β / 14-12-2012. Οι κατασκευαστές τρίτων χωρών θα πρέπει να συμμορφώνονται 
πλήρως και με τα αναφερόμενα στο ΦΕΚ 3346/14-12-2012 περί ελέγχου τεχνικών 
προδιαγραφών στους πλαστικούς σωλήνες και εξαρτήματα αυτών (Αριθμ.οικ. 14097/757) Το 
πιστοποιητικό καταλληλότητας / ελέγχου , πρέπει να έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο Φορέα 
Πιστοποίησης της Ε.Ε. (ενδεικτικά DVGW-TZW Γερμανίας, KIWA Ολλανδίας, WRAS - WRC-
NSF Μεγάλης Βρετανίας, Ινστιτούτο Pasteur Γαλλίας κ.α.). 

4. Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ότι φέρει ευθύνη έναντι του νόμου στην περίπτωση που 
τα χρησιμοποιηθέντα υλικά , αποδειχθεί ότι έχουν επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. 

5. Τεχνικά Φυλλάδια  των προσφερομένων υλικών , όπου θα τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με 
τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. 

 
 
 

MANOMEΤΡΟ  ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ 16ΑΤΜ 

(Α/Α 59) 
Το μανόμετρο γλυκερίνης θα είναι κλίμακας 0-16 bar ονομαστικής διαμέτρου 100mm ενδεικτικού 
τύπου Wika ή ισοδύναμου με αντοχή στις δονήσεις και κρούσεις , στιβαρής κατασκευής , με κάσα 
από ανοξείδωτο ατσάλι , τάξη ακριβείας 1.6 με επιτρεπτή θερμοκρασία περιβάλλοντος : -20 έως +60 
C μέση έως 60 C το μέγιστο. Βαθμός προστασίας IP 65 σύμφωνα με το ΕΝ60529 /ΙΕC 529.  

 

ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν μαζί με την 
προσφορά τους (στον φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ) τα παρακάτω:   
  
 

1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής των 
προσφερόμενων υλικών. 

2. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας παραγωγής κατά ΕΝ ISO 9001:2008 ή  ΕΝ ISO 
9001:2015 του εργοστασίου κατασκευής. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ 
και το πεδίο εφαρμογής του να καλύπτει τα υπό προμήθεια υλικά. 

3. Τεχνικά φυλλάδια των προσφερομένων γαλβανιζέ εξαρτημάτων όπου αναλυτικά θα 
περιγράφονται τα υλικά κατασκευής των μερών τους , διαστάσεις. 

 

 

 

 

 

 





 

Σελίδα 62 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV –  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ                            
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ               
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
   
 

 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
ΕΤΟΥΣ 2020 
 
 
ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠ. : 25-19-0100 
ΠΡΟΥΠΟΛ :  60.000,00  € (χωρίς ΦΠΑ) 
ΠΡΟΥΠΟΛ :  74.400,00 € (με ΦΠΑ)  

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 

Του διαγωνιζόμενου με τα στοιχεία ……………………………………………............................................. 

Με έδρα τ……    …………………………. Οδός ……………………………………………………………..αριθ………. 

Τ.Κ. …………. Τηλ. ………………………………..ΦΑΞ ………………………….. Email………………………………….. 

Προς : ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας της προμήθειας με τίτλο : « ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020» 
και των λοιπών στοιχείων της Δημοπράτησης , υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως 
και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με το ακόλουθο ΕΝΙΑΙΟ ποσοστό 
έκπτωσης επί των τιμών του συνημμένου Ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης. 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ……………………………………………………………………………………………………………… 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ : …………………………………………………………………………………………………………… 

………………………….., ………………………….2020 

 

O ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ : …………………………………………………………………………………………………. 

 

(Ονοματεπώνυμο προσφέροντος , υπογραφή και σφραγίδα επιχείρησης) 

 

 

  ΡΕΘΥΜΝΟ  , 24/2/2020 

       

                                                                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                         Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                 Ο Δ/ΝΤΗΣ  Δ.Ε.Υ.Α.Ρ   
         

                

                ΓΙΟΥΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                                                                   ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

                ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.                                                                    ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ     
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V –ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ                            
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ               
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
   
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
ΕΤΟΥΣ 2020 
 
 
ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠ. : 25-19-0100 
ΠΡΟΥΠΟΛ :  60.000,00  € (χωρίς ΦΠΑ) 
ΠΡΟΥΠΟΛ :  74.400,00 € (με ΦΠΑ)  

 
 

 

 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 1Ο  
 
Αντικείμενο προμήθειας. 
 
Η παρούσα Διακήρυξη Δημοπρασίας αφορά, την προμήθεια, με Δημόσιο Συνοπτικό  Διαγωνισμό, : 
«ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 »με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για το σύνολο του Προϋπολογισμού, εφόσον τα προσφερόμενα 
προϊόντα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού . 
Η εν λόγω προμήθεια γίνεται προκειμένου  να αλλάχθούν πεπαλαιωμένα και αποφραγμένα δίκτυα 
ύδρευσης σε οικισμούς όπου κατασκευάζονται δίκτυα αποχέτευσης με χρηματοδότηση από 
ΦΙΛΟΔΗΜΟ 1 και ΕΠΠΕΡΑΑ.  
 
ΑΡΘΡΟ 2Ο  
 
Ισχύουσες διατάξεις. 
 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από : 
 

- Του Ν. 4605/1-4-2019 (Α’ 52) άρθρο 43 «Τροποποιήσεις διατάξεων του ν.4412/2016» 

 
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 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 άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των 
μελών τους με κλήρωση», 

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

 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”, 

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του 
Υπουργού Εσωτερικών 
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 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” 

 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.)»,  

- της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »  

 της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
“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 που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω. 

 
ΑΡΘΡΟ 3Ο  
 
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
 
1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού. 
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας . 
3. Η προσφορά του αναδόχου . 
4. Η τεχνική προσφορά και 
5. Η Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων .  
 
 
ΑΡΘΡΟ 4Ο  
 
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας. 
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με  Δημόσιο Συνοπτικό Διαγωνισμό , με κριτήριο 
κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για 
το σύνολο του Προϋπολογισμού , εφόσον τα προσφερόμενα προϊόντα πληρούν τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.  
 
ΑΡΘΡΟ 5Ο  
 
Σύμβαση.  
 
Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος, υποχρεούται να 
προσέλθει εντός είκοσι  (20) ημερών, προς υπογραφή της σύμβασης και καταθέτει την κατά το άρθρο 3.3 του 
παραρτήματος Ι της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6Ο   
 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
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Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής αξίας των υλικών για τα οποία έχει επιλεγεί. Η 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δύναται να εκδοθεί  από πιστωτικά ιδρύματα 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.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε 
αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη 
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον προμηθευτή ολόκληρη ή τμηματικά και ανάλογα 
με το παραδιδόμενο μέρος του υλικού μετά από την ανεπιφύλακτη οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι είκοσι   (20 ) μήνες.   
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σύμβασης καταπίπτει αυτοδίκαια ολικά ή μερικά υπέρ της ΔΕΥΑΡ για 
την ικανοποίηση αξιώσεών της, από την εκπρόθεσμη εκτέλεση της σύμβασης και κυρίως από την παράδοση 
υλικών με πραγματικά ελαττώματα που μειώνουν την αξία ή τη χρησιμότητά τους. 
 
ΑΡΘΡΟ 7Ο    
 
Έκπτωση και ποινική ρήτρα. 
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος εντός του χρόνου παράδοσης που έχει ορίσει στη προσφορά του 
παραδίδει στο γραφείο μεταφορών που θα του έχει υποδείξει η ΔΕΥΑΡ την παραγγελία. 
Η ΔΕΥΑΡ μπορεί κατά την κρίση της να κηρύξει μονομερώς έκπτωτο τον προμηθευτή υπέρ του οποίου 
κατακυρώθηκε η δημοπρασία, αν αυτός υπαίτια ή όχι δεν παραδώσει το υλικό στους ορισμένους χρόνους ή 
αν παραβιάσει οποιοδήποτε όρο της διακήρυξης ή της σύμβασης ή αν απορριφθεί το είδος σαν ακατάλληλο.  
Στην περίπτωση έκπτωσης, η εγγυητική καλής εκτέλεσης εκπίπτει υπέρ της ΔΕΥΑΡ σαν ποινική ρήτρα. 
Αν παραβιαστούν οι προθεσμίες παράδοσης του υλικού και ο προμηθευτής δεν έχει κηρυχτεί έκπτωτος, 
υποχρεούται στην καταβολή ποινικής ρήτρας ποσού ίσου προς το 5% της αξίας του υλικού που έχει 
καθυστερήσει την παράδοσή του .  
Η επιβολή της ποινικής ρήτρας δεν αναιρεί το δικαίωμα της ΔΕΥΑΡ να κηρύξει έκπτωτο τον προμηθευτή με 
συνέπεια την παράλληλη κατάπτωση υπέρ αυτής της εγγυητικής καλής εκτέλεσης.  
Σε κάθε περίπτωση που θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα για εκπρόθεσμη παράδοση ή άλλη αιτία, η είσπραξη 
αυτής θα γίνεται με ισόποση μείωση του ποσού που έχει να λάβει ο προμηθευτής ή αν δεν φθάνει αυτό ή δεν 
υπάρχει υπόλοιπο τότε η ποινική ρήτρα θα εισπραχθεί από την εγγυητική επιστολή.  
Ο προμηθευτής με τη σύμβαση που θα υπογράψει, θα παρέχει στη ΔΕΥΑΡ για το σκοπό αυτό την ειδική 
ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα.  
Τα χρηματικά ποσά της ποινικής ρήτρας μπορεί η ΔΕΥΑΡ να παρακρατεί από τα τιμολόγια του προμηθευτή ή 
από την εγγύηση. 
Στην περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή έκπτωσης από ανωτέρα βία, που θα αποδεικνύεται από τον 
προμηθευτή, δεν θα καταπίπτει ποινική ρήτρα.  
Σε όλες τις περιπτώσεις και ανεξάρτητα από την έκπτωση ή όχι του προμηθευτή, η ΔΕΥΑΡ διατηρεί το 
δικαίωμα απαίτησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς που θα 
μπορούσε να υποστεί από την εκπρόθεσμη παράδοση του υλικού ή την παραβίαση των όρων της σύμβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 8Ο  
 
Πλημμελής ποιότητα. 
Εάν η ποιότητα των υλικών της προμήθειας δεν πληροί τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει προβλήματα, ο 
ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
  
ΑΡΘΡΟ 9Ο  
 
Φόροι - Τέλη - Κρατήσεις. 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα 
ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
ΑΡΘΡΟ 10Ο  
 
Προσωρινή και οριστική παραλαβή. 
 
Η προσωρινή παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή, παρουσία του 
αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η 
επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη των παραλαμβανόμενων υλικών ή την 
αποκατάσταση των κατασκευαστικών κ.λ.π ανωμαλιών αυτών. 
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Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις ανωτέρω προτάσεις της επιτροπής μέσα σε προθεσμία που η ίδια 
θα ορίσει, η ΔΕΥΑΡ δικαιούται να ενεργήσει την ταχτοποίηση αυτών σε βάρος και για λογαριασμό του 
αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες αυτής τρόπο. Όταν περάσει ο συμβατικός χρόνος 
εγγύησης ενεργείται βάσει των ανωτέρω διατάξεων  η οριστική παραλαβή των παραληφθέντων υλικών από 
την αρμόδια επιτροπή. 
 
ΑΡΘΡΟ 11Ο    
 
Παράδοση προμήθειας. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα προς προμήθεια υλικά μαζί με τα εξαρτήματα που περιγράφονται 
στις Τεχνικές προδιαγραφές. Η παράδοση των υλικών (φόρτωση – μεταφορά – εκφορτωση) θα γίνεται στην 
αποθήκη της ΔΕΥΑΡ μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00 – 14:00 με δαπάνες και ευθύνη του 
προμηθευτή. 

Η προθεσμία παράδοσης ορίζεται σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που έγινε γραπτή η 
παραγγελία από τη ΔΕΥΑΡ. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης του συνόλου ή μέρους των υλικών θα 
υπερισχύει για τις ρήτρες σχετική απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ ανάλογα με το χρόνο και τις συνθήκες.  

Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει τα υλικά είτε συνολικά είτε τμηματικά κατόπιν εντολής και συνεννόηση με 
την υπηρεσία. 

 
ΑΡΘΡΟ 12Ο  
 
Υλικά που δεν θα συμφωνούν με τις τεχνικές  προδιαγραφές του παραρτήματος ΙΙΙ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
– ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα επιστρέφονται.  

 
                                                                                                       
 

 
 
                                                                                                          Ρέθυμνο,   24/2/2020 
                                                             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                      Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                    Ο Δ/ΝΤΗΣ  Δ.Ε.Υ.Α.Ρ   
        

     
                ΓΙΟΥΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                                              ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
                ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.                                                   ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI  - ΤΕΥΔ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ                            
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ               
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
   
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
ΕΤΟΥΣ 2020 
 
 
ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠ. : 25-19-0100 
ΠΡΟΥΠΟΛ :  60.000,00  € (χωρίς ΦΠΑ) 
ΠΡΟΥΠΟΛ :  74.400,00 € (με ΦΠΑ)  

 

 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαii  και τη διαδικασία 
ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [50453] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ/ 
ΡΕΘΥΜΝΟ / 74100] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [κ. ΓΙΟΥΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ] 
- Τηλέφωνο: [2831027777] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [gioukaki.deyar@otenet.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [deyar.eu] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 
[ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ / 
CPV : 44160000-9 ] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [17PROC005820474] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιiii : 
 
Τηλέφωνο: 
 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
 
[……] 
 
[……] 
 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρησηiv; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»v ή 
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλουςvi; 

[] 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: 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
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γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
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 ΦΟΡΕΩΝvii  

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 και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες 
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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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπουxvi 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): 
[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 
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): 
[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  
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Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[    ] Ναι [    ] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii 

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): xxiv 
[……][……][……] 
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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 
δικαίουxxv; 

[] 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 
καταστάσειςxxvi : 
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 περιστάσειςxxvii  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
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:  
[..........……] 
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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 συμφερόντωνxxix, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασηςxxx; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 
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Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής , ο οικονομικός φορέας δηλώνει : 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή 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 εγκατάστασήςxxxii; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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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 την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 
1) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίαςxxxiii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 
ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

2) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[   ] Ναι [   ] Όχι 
 
 
 
 
 
[  ] Ναι [  ] Όχι 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

5) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
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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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 αναφέρονταιxxxiv, εκτός 
εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάνxxxv. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στη ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει σε όλες τις ενότητες 
και στα σημεία του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς του 
συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο…………………………………………………………………………………….. 

ΚΗΜΔΗΣ ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                         Ρέθυμνο 5-02-2020 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                                  Αριθ. Πρωτ.: 1022 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ  
 
Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού  
Μύτη Γρύντα τ.κ.74100 
Ρέθυμνο Κρήτης  
Τηλ. 28310 27777 & Fax 28310-55224 
 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Με τίτλο : ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

 

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη 

τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο : ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΕΤΟΥΣ 2020, προϋπολογισμού  74.400,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.  

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Δ/νση: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ – ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ 

Ταχ.Κωδ.: 74100 

Τηλ.: 2831027777 

Telefax: 2831055224 

E-mail: gioukaki.deyar@otenet.gr 

Ιστοσελίδα: Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Κωδικός NUTS: GR433 

 

2.    Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των 

εγγράφων σύμβασης και τευχών στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. (http://www.deyar.eu )  ή / και να 

τα παραλάβουν από τη Γραμματεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΡ, στο Κτίριο Διοίκησης της 
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ΔΕΥΑΡ , Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού , Μύτη Γρύντα ΤΚ 74100 , Ρέθυμνο Κρήτης,  

υπεύθυνος κ. Λιανδρής Εμμανουήλ τηλ. : 2831054233 ,  fax : 2831055224  κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Σε 

κάθε περίπτωση η παραλαβή και συμπλήρωση του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς από τη 

Γραμματεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΡ ,   είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή στο 

διαγωνισμό.  

3. Κωδικός CPV:  44161200-8 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας : GR433 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αφορά την προμήθεια με δημόσια διαδικασία 

συνοπτικού  διαγωνισμού και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη    προσφορά για την προμήθεια 

σωλήνων και εξαρτημάτων ύδρευσης, προκειμένου  να αλλάχθούν πεπαλαιωμένα και 

αποφραγμένα δίκτυα ύδρευσης σε οικισμούς ,  όπου κατασκευάζονται δίκτυα αποχέτευσης 

με χρηματοδότηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟ 1 και ΕΠΕΡΑΑ. Η δαπάνη για την προμήθεια 

προϋπολογίζεται σε 60.000,00 € προ Φ.Π.Α.  

6. Εναλλακτικές προσφορές: Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές 

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας:  Δώδεκα  (12) μήνες ή μέχρι την εξάντληση του οικονομικού 

αντικειμένου της σύμβασης. Δύναται με απόφαση του Δ.Σ. , μετά από σύμφωνη γνώμη του 

αναδόχου , να παραταθεί η χρονική διάρκεια της σύμβασης. 

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που 

δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο 

ή επαγγελματική οργάνωση. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.1 της 

διακήρυξης. 

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. 

10. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Περιγράφονται στο τεύχος της ειδικής συγγραφής 

υποχρεώσεων. 

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνου στο 

Βιολογικό Καθαρισμό Ρεθύμνου – Μύτη Γρύντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 

20/3/2020 ημέρα Παρασκευή . Η ώρα λήξης  παραλαβής προσφορών είναι 9:30. Μετά τη λήξη της 

παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής 

διαγωνισμού. 

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: ΔΕΚΑ (10) μήνες από την υποβολή των προσφορών. 

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 
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14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 25-19-0100. Του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΡ . 

 

15. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η 

προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 

πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση 

κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού 

διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής 

συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών 

16. Δημοσιεύσεις:  Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 

(www.promitheus.gov.gr) . και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   

www. deyar.eu   στην διαδρομή : Προκηρύξεις  ► Προκηρύξεις Προμηθειών  

 Η Προκήρυξη (Περίληψη Διακήρυξης) αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ , στο ΚΗΜΔΗΣ 

(www.promitheus.gov.gr)  , στον πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων της ΔΕΥΑΡ και  στην 

ημερήσια τοπική εφημερίδα Ρεθεμνιώτικα Νέα. 

 

 

            Ο Πρόεδρος  ΔΕΥΑΡ 

 

 

                                                                             ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ  :    “ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ  ΚΑΙ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020” 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ                            
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ               
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
   
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
ΕΤΟΥΣ 2020 
 
 
ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠ. : 25-19-0100 
ΠΡΟΥΠΟΛ :  60.000,00  € (χωρίς ΦΠΑ) 
ΠΡΟΥΠΟΛ :  74.400,00 € (με ΦΠΑ)  

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΧΧΧΧΧ € + ΦΠΑ 
 

Συντάσσεται κατόπιν του  Δημόσιου Συνοπτικού  Διαγωνισμού  
 
 
Στο Ρέθυμνο σήμερα την  ΧΧη  του μηνός ΧΧΧΧΧΧΧΧ του έτους 2020 οι παρακάτω υπογράφοντες, από τη 
μια ο κύριος Θεοδωράκης Βασίλειος  , Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ που ενεργεί με την ιδιότητά του αυτή 
και εκπροσωπεί νόμιμα τη ΔΕΥΑΡ και από την άλλη ο ………………………………………. που εκπροσωπεί 
νόμιμα την εταιρεία…………………… μαζί συμφωνήσαμε και αποδεχτήκαμε τα παρακάτω: 
Ο κύριος Βασίλειος Θεοδωράκης  , Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ, που θα προμηθευτεί για τις ανάγκες της 
ΔΕΥΑΡ χημικά υλικά αξίας …………… € + ΦΠΑ αναθέτει με τη  σύμβαση αυτή στην εταιρεία ………….. την 
προμήθεια αυτή, σύμφωνα με την  …./2020  απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ με τους παρακάτω όρους και 
συμφωνίες: 
 

1. Υλικά Ύδρευσης – Αποχέτευσης  προμήθειας 
 

Τα υλικά  που θα προμηθευτεί η ΔΕΥΑΡ και οι τιμές που συμφωνήθηκαν σύμφωνα με το αποτέλεσμα 
του δημόσιου συνοπτικού  διαγωνισμού, φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. ΠΟΣ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Σφαιρικός κρουνός διακοπής 1/2’’θηλ. - ¾’’ (τρελό 
ρακόρ) DN (15). Ολικής διατομής, β. τύπου. 
Χαλύβδινη χειρολαβή 

4411100-5 
(ΚΡΟΥΝΟΙ) ΤΕΜ.  7,10  

2 

Σφαιρικός κρουνός ½’’ θηλ.- ½’’ θηλ. DN (15) 
Ολικής διατομής FW.β. τύπου. Χαλύβδινη 
χειρολαβή 

4411100-5 
(ΚΡΟΥΝΟΙ) ΤΕΜ.  7,60  

3 

Σφαιρικός κρουνός 1 ½΄΄ θηλ.- 1 ½’’ θηλ. DN (40) 
Ολικής διατομής FW.β. τύπου. Χαλύβδινη 
χειρολαβή 

4411100-5 
(ΚΡΟΥΝΟΙ) ΤΕΜ.  23,55  

4 

Σφαιρικός κρουνός 1 1/4΄΄ θηλ.- 1 1/4’’ θηλ. DN 
(40) Ολικής διατομής FW.β. τύπου. Χαλύβδινη 
χειρολαβή 

4411100-5 
(ΚΡΟΥΝΟΙ) ΤΕΜ.  20,00  
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5 
Ορειχάλκινο ρακόρ μονοσωληνίου Φ18 x 2.0 x 
½’’Αρσεν.(Σωλήνα ΡΕ-80). 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  1,50  

6 
Ορειχάλκινο ρακόρ μονοσωληνίου Φ18 x 2.0 x 
¾’’Αρσεν..(Σωλήνα ΡΕ-80). 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  2,40  

7 
Ορειχάλκινο ρακόρ μονοσωληνίου Φ28 x 3.0 x 
1’’Αρσεν.(Σωλήνα ΡΕ-80). 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  4,70  

8 
Ορειχάλκινο ρακόρ μονοσωληνίου Φ32 x 3.0 x 
1’’Αρσεν.(Σωλήνα ΡΕ-80). 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  5,10  

9 
Ορειχάλκινο ρακόρ μονοσωληνίου Φ18 x 2.0 x 
½’’Θηλ.(Σωλήνα ΡΕ-80). 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  1,55  

10 
Ορειχάλκινο ρακόρ μονοσωληνίου Φ18 x 2.0 x 
¾’’Θηλ.(Σωλήνα ΡΕ-80). 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  2,30  

11 
Ορειχάλκινο ρακόρ μονοσωληνίου Φ28 x 3.0 x 
1’’Θηλ.(Σωλήνα ΡΕ-80). 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  3,70  

12 Ορειχάλκινος μαστός ½’’ Βαρέως τύπου. 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

1,20 

 

13 Ορειχάλκινος μαστός ¾’’ Βαρέως τύπου. 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

1,80 

 

14 Ορειχάλκινος μαστός 1’’ Βαρέως τύπου. 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

2,25 

 

15 Ορειχάλκινη μούφα  ½’’ Βαρέως τύπου. 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

1,45 

 

16 Ορειχάλκινο ταυ ½’’ Βαρέως τύπου. 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

1,80 

 

17 Ορειχάλκινο ταυ ¾’’ Βαρέως τύπου. 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

2,79 

 

18 Ορειχάλκινο ταυ 1’’ Βαρέως τύπου. 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

4,70 

 

19 
Ορειχάλκινη συστολή Αμερικής  ¾’’ x ½’’ Βαρέως 
τύπου. 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

1,55 

 

20 
Ορειχάλκινη συστολή Αμερικής  1’’x ½’’ Βαρέως 
τύπου. 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

1,80 

 

21 
Ορειχάλκινη συστολή Αμερικής  1’’x ¾’’ Βαρέως 
τύπου. 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

2,75 

 

22 
Σέλλα Φ63 x 1’’ με σώμα από ελατό χυτοσίδηρο 
εσωτ. και εξωτ. Προστασία εποξειδικής βαφής. 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

13,55 

 

23 
Σέλλα Φ90 x 1’’ με σώμα από ελατό χυτοσίδηρο 
εσωτ. και εξωτ. Προστασία εποξειδικής βαφής. 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

17,00 

 

24 
Σέλλα Φ110 x 1’’ με σώμα από ελατό χυτοσίδηρο 
εσωτ. και εξωτ. Προστασία εποξειδικής βαφής. 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

22,00 
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25 
Δικλείδες ,χυτοσιδηρές, σύρτου, ελαστικής 
εμφράξεως, F4, PN16 ατμ. DN50  

42131291-2  
(ΣΥΡΤΑΡΩΤΕΣ 
ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ) ΤΕΜ.  

65,00 

 

26 
Δικλείδες ,χυτοσιδηρές, σύρτου, ελαστικής 
εμφράξεως, F4, PN16 ατμ. DN80 

42131291-2  
(ΣΥΡΤΑΡΩΤΕΣ 
ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ) ΤΕΜ.  

75,00 

 

27 
Δικλείδες ,χυτοσιδηρές, σύρτου, ελαστικής 
εμφράξεως, F4, PN16 ατμ. DN110 

42131291-2  
(ΣΥΡΤΑΡΩΤΕΣ 
ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ) ΤΕΜ.  

90,00 

 

28 
Δικλείδες ,χυτοσιδηρές, σύρτου, ελαστικής 
εμφράξεως, F4, PN16 ατμ. DN150 

42131291-2  
(ΣΥΡΤΑΡΩΤΕΣ 
ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ) ΤΕΜ.  

140,00 

 

29 
Φλάντζα –Ζιμπώ για σωλήνες  ΡΕ/PVC, με 
αγκύρωση Φ63/DN50-60-65 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

30,80 

 

30 
Φλάντζα –Ζιμπώ για σωλήνες  ΡΕ/PVC, με 
αγκύρωση Φ90/DN80 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

38,00 

 

31 
Φλάντζα –Ζιμπώ για σωλήνες  ΡΕ/PVC, με 
αγκύρωση Φ110/DN100 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

42,00 

 

32 
Σωλήνας Πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς PE 100 
Φ18x2.00 με spiral προστασίας. 

44161200-8 
(ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ) ΜΕΤΡ.  

0,80 

 

33 
 Σωλήνας Πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς PE100 
Φ28x3.00 με spiral προστασίας. 

44161200-8 
(ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ) ΜΕΤΡ.  

1,20 

 

34 
Σωλήνας Πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς PE100 
Φ32x3.00 με spiral προστασίας. 

44161200-8 
(ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ) ΜΕΤΡ.  

1,35 

 

35 
Σωλήνας Πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς Φ63/16ατμ-
Μπλέ. 

44161200-8 
(ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ) ΜΕΤΡ.  

4,00 

 

36 
Σωλήνας Πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς Φ90/16ατμ-
Μπλέ. 

44161200-8 
(ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ) ΜΕΤΡ.  

4,20 

 

37 
Σωλήνας Πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς Φ110/16ατμ-
Μπλέ. 

44161200-8 
(ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ) ΜΕΤΡ.  

6,60 

 

38 
Σωλήνας Πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς Φ160/16ατμ-
Μπλέ. 

44161200-8 
(ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ) ΜΕΤΡ.  

13,50 

 

39 
Σωλήνας Πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς Φ63/10ατμ-
Μπλέ. 

44161200-8 
(ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ) ΜΕΤΡ.  

1,70 

 

40 
Σωλήνας Πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς Φ90/10ατμ-
Μπλέ. 

44161200-8 
(ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ) ΜΕΤΡ.  

3,00 

 

41 
Σωλήνας Πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς Φ110/10ατμ-
Μπλέ. 

44161200-8 
(ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ) ΜΕΤΡ.  

4,50 

 

42 
Σωλήνας Πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς Φ63/10ατμ-
Μαύρο. 

44161200-8 
(ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ) ΜΕΤΡ.  

1,70 

 

43 
Σωλήνας Πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς Φ90/10ατμ-
Μαύρο. 

44161200-8 
(ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ) ΜΕΤΡ.  

3,00 
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44 
Σωλήνας Πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς Φ110/10ατμ-
Μαύρο. 

44161200-8 
(ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ) ΜΕΤΡ.  

4,50 

 

45 
Ηλεκτρογωνιά Πολυαιθυλενίου 3ης Γενιάς (ΡΕ-100) 
Ονομαστικής πίεσης 16ατμ, 90ο Φ63  

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

7,00 

 

46 
Ηλεκτρογωνιά Πολυαιθυλενίου 3ης Γενιάς (ΡΕ-100) 
Ονομαστικής πίεσης 16ατμ, 45ο Φ63 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

7,55 

 

47 
Ηλεκτρογωνιά Πολυαιθυλενίου 3ης Γενιάς (ΡΕ-100) 
Ονομαστικής πίεσης 16ατμ, 90ο Φ90 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

12,50 

 

48 
Ηλεκτρογωνιά Πολυαιθυλενίου 3ης Γενιάς (ΡΕ-100) 
Ονομαστικής πίεσης 16ατμ, 45ο Φ90 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

12,30 

 

49 
Ηλεκτρογωνιά Πολυαιθυλενίου 3ης Γενιάς (ΡΕ-100) 
Ονομαστικής πίεσης 16ατμ, 90ο Φ110 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

17,00 

 

50 
Ηλεκτρομούφα Πολυαιθυλενίου 3ης Γενίας (ΡΕ-
100) Φ90 Ονομαστικής πίεσης 16ατμ 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

4,20 

 

51 
Ηλεκτρομούφα Πολυαιθυλενίου 3ης Γενίας (ΡΕ-
100) Φ110 Ονομαστικής πίεσης 16ατμ. 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

5,00 

 

52 
Ηλεκτροταύ Συστολικό Πολυαιθυλενίου 3ης Γενίας 
(ΡΕ-100) Φ110-90 Ονομαστικής πίεσης 16ατμ. 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

31,50 

 

53 
Ηλεκτροταύ Συστολικό Πολυαιθυλενίου 3ης Γενίας 
(ΡΕ-100) Φ90-63 Ονομαστικής πίεσης 16ατμ. 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

24,70 

 

54 
Συστολή Ε/Α Πολυαιθυλενίου 3ης Γενίας (ΡΕ-100) 
Φ90-63 Ονομαστικής πίεσης 16ατμ. 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

5,20 

 

55 

Λαιμός Ε/Α Πολυαιθυλενίου 3ης Γενίας (ΡΕ-100) 
Φ63 Ονομαστικής πίεσης 16ατμ. Με φλάντζα ΡΕ 
DN50 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

6,00 

 

56 

Λαιμός Ε/Α Πολυαιθυλενίου 3ης Γενίας (ΡΕ-100) 
Φ90 Ονομαστικής πίεσης 16ατμ. Με φλάντζα ΡΕ 
DN80 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

9,00 

 

57 

Λαιμός Ε/Α Πολυαιθυλενίου 3ης Γενίας (ΡΕ-100) 
Φ110 Ονομαστικής πίεσης 16ατμ.Με φλάντζα ΡΕ 
DN100 

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

11,00 

 

58 
Εξάρτημα μεταγωγής από PE-100 σε ορείχαλκο, 
(ελεύθερο περικόχλιο)  PN16 Φ63 x 2΄΄  

44163230-1 
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  

19,20 

 

59 Μανόμετρο γλυκερίνης 16 ΑΤΜ 

42997000-1 
(ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  3,00  

60 Τeflon νήμα Loctite - 50μ. 

42997000-1 
(ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΓΩΓΩΝ) ΤΕΜ.  3,9  

          ΣΥΝΟΛΟ: ………… 

  

ΦΠΑ 
(24%) 

…………. 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ: 

…………. 
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1. Χρόνος και τρόπος παράδοσης 

 

Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας είναι δώδεκα μήνες  ( 12)  . Ο συμβατικός χρόνος 
παράδοσης μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, να παραταθεί , ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά 
πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. 

Η παράδοση των υλικών  ύδρευσης – αποχέτευσης θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες και 
την αποθηκευτική ικανότητα της ΔΕΥΑΡ 
Οι ποσότητες που δίνονται κάθε φορά καθώς και η χρονική στιγμή παράδοσης θα αποφασίζονται από 
τη ΔΕΥΑΡ. Η τιμή κάθε προσφερόμενου προϊόντος θα είναι η ίδια σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης, 
που θα είναι δώδεκα μήνες  (12) .  
Αναλυτική περιγραφή των υλικών αυτών γίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές της ΔΕΥΑΡ και στην 
προσφορά της  …………….  που υποβλήθηκε κατά το διαγωνισμό της 20/3/2020. 

 
2. Γενικοί όροι τιμολογίου 

 
Το συνολικό ΦΠΑ ίσο προς …………. € θα καταβάλει η ΔΕΥΑΡ ως κύριος της προμήθειας. 
Στις τιμές περιλαμβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες για την προμήθεια των υλικών  ύδρευσης – 
αποχέτευσης ελεύθερων από κάθε επιβάρυνση. Η ΔΕΥΑΡ με κανένα τρόπο ή για οποιοδήποτε λόγο 
δεν δέχεται αναπροσαρμογή των τιμών μέχρι και την τελική παραλαβή. Το κόστος μεταφοράς των 
υλικών από τις εγκαταστάσεις του προμηθευτή έως την αποθήκη της ΔΕΥΑΡ , που βρίσκεται στις 
εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού Ρεθύμνου στην περιοχή Μύτη Γρύντα , βαρύνει τον 
προμηθευτή. 
 

3. Δικαίωμα προαίρεσης 
 

Το δικαίωμα προαίρεσης συνιστά ένα δικαίωμα (option)  της ΔΕΥΑΡ ,σύμφωνα με το άρθρο 236 παρ. 
1 του Ν.4412/2016 ,να συνάψει συμπληρωματική σύμβαση προμήθειας υλικών αν αυτό κριθεί 
απαραίτητο ή  να μην απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον 
προϋπολογισμό μελέτης και καθορίζεται στο 10%. Εφόσον κριθεί σκόπιμη η συμπληρωματική 
προμήθεια των υλικών, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της ΔΕΥΑΡ με την 
ίδια τιμή με αυτή της προσφοράς του και για το ίδιο είδος υλικού. 
Το δικαίωμα αυτό δύναται να ασκήσει η επιχείρηση πριν την εξάντληση των ποσοτήτων της μελέτης 
εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο και επωφελές.  
  

 
 
 

4. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
 

Ο προμηθευτής κατέθεσε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προμήθειας ίση προς 5% της 
συνολικής αξίας του προσφερόμενου προϋπολογισμού προσφοράς (χωρίς ΦΠΑ) δηλαδή ………..,00 
€ Χ 5% = 00000,00 €   .  H  εγγυητική επιστολή  είναι της Τράπεζας …………..                 με αριθμό 
…………. .        
                                           .                                                                                                                                   
 Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί κατά τα οριζόμενα στη Διακήρυξη με τη διαπίστωση καλής 
εκτέλεσης της όλης προμήθειας από την ειδική επιτροπή της Υπηρεσίας και πάντως εντός 50 ημερών 
από τη μεταφορά ολόκληρης της ποσότητας στις αποθήκες της ΔΕΥΑΡ.  

 
5. Εκπρόθεσμη παράδοση 
 

Η προθεσμία παράδοσης ορίζεται σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που έγινε γραπτή η 
παραγγελία από τη ΔΕΥΑΡ. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης του συνόλου ή μέρους των 
υλικών θα υπερισχύει για τις ρήτρες σχετική απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ ανάλογα με το χρόνο και 
τις συνθήκες και θα εφαρμόζεται το άρθρο 6.1.1  της Διακήρυξης. 

 
6. Επίλυση διαφορών  
 

Κάθε διαφωνία μεταξύ του προμηθευτή και της Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
παραγγελίας η οποία μπορεί να προκύψει σε σχέση με την ερμηνεία και την εκτέλεση των όρων της 
προμήθειας λύνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις : 
 

- Του Ν. 4605/1-4-2019 (Α’ 52) άρθρο 43 «Τροποποιήσεις διατάξεων του ν.4412/2016» 
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 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 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 άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των 
μελών τους με κλήρωση», 

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

 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”, 

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 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” 

 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.)»,  

- της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »  

 της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
“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 που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω. 

 
Σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας για τη λύση της διαφωνίας ο προμηθευτής υποχρεούται να 
συνεχίσει την προμήθεια με τον προβλεπόμενο από την παρούσα σύμβαση ρυθμό.  

 
 

7. Τρόπος πληρωμής 
 

Η πληρωμή θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική παραλαβή υλικών από τους ίδιους πόρους της 
επιχείρησης. Η πληρωμή θα γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό το αργότερο σε τρεις (3) 





 

Σελίδα 89 

 
μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του κάθε τιμολογίου πώλησης. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 
των ανωτέρω υλικών θα γίνεται από την οικεία επιτροπή παραλαβής της ΔΕΥΑΡ. Η δαπάνη θα 
καταβάλλεται από ιδίους πόρους και προβλέπεται στον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΡ του 2020 στον 
κωδικό 25-19-0100.  
 

 
8. Στοιχεία σύμβασης 
 

Τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού 1023/5-03-2020 της προμήθειας υλικών ύδρευσης - 
αποχέτευσης (Αναλυτική και Περιληπτική Διακήρυξη, Τεχνικές Προδιαγραφές, Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, Προϋπολογισμός Μελέτης και Προϋπολογισμός Προσφοράς) είναι αναπόσπαστα 
στοιχεία αυτής της σύμβασης.  

 
       ΡΕΘΥΜΝΟ ΧΧ/ΧΧ/2020 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

 
 
                                        ΓΙΑ ΤΗΝ 
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΕΥΑΡ                                        

 
 
 

         ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ                                       
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