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Παρακαλούμε να μας στείλετε προσφορά για τα παρακάτω υλικά που πρόκειται να προμηθευτούμε για 
την λειτουργία των αντλιοστασίων Αγίας Φωτεινής και Πλατανιά.  

Αγ. Φωτεινή  

Bάνα Ελαστικής Έμφραξης GGG 50/Φ350/F4/PN16 (1 τεμάχιο)    

Bολάν Φ640X32mm για βάνα Φ350/400 (1 τεμάχιο)           

Εξάρμωση 14"  PN16 (1 τεμάχιο)        

Ταυ Συστολικό 14"x 6" SCH.STD B16.9/A234 WPB EOK (1 τεμάχιο)     

Συστολή Ομόκεντρη 14" x 10" SCH.STD B16.9/A234 WPB (1 τεμάχιο)       

Φλάντζα Τόρνου Τυφλή DIN2527 PN10 6" 168,3mm (1 τεμάχιο)          

Φλάντζα Τόρνου FF PN16 14"  355,6mm (2 τεμάχια )        

Φλάντζα Τόρνου FF PN16 12"  323,9mm (2 τεμάχια)           

Φλάντζα Τόρνου FF DIN2576 PN10  6"  168,3mm (2 τεμάχια) 

Καμπύλη 90° LR 12'' SCH.STD B16.9/A234 WPB (3 τεμάχια)       

Βίδες Χαλύβδινες M20X80 DIN 933 + Περικόχλια γαλβανιζέ (100 τεμάχια)    

Βίδες Χαλύβδινες DIN 931-8,8 M22X100 + Περικόχλια γαλβανιζέ (100 τεμάχια)     
 

Πλατανιάς 

Bάνα Ελαστικής Έμφραξης GGG 50/Φ100/DN100/PN16 (3 τεμάχια ) 

Bολάν για βάνα Φ100 (3 τεμάχια) 

Aντιπληγματική Ίσια 4" PN16, Φλαντζωτή 2-16Bar, P 182 (3 τεμάχια) 

   
Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 13.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.,  η οποία 

προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό της ΔΕΥΑ Ρεθύμνου. 

Η προσφορά θα παραδοθεί κλειστό φάκελο στο τμήμα προμηθειών της ΔΕΥΑΡ το αργότερο έως 
03/06/2021 και ώρα 14.00 .  
                                                                                
                                                                            Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΕΥΑΡ  
                                                                 
                                                                         ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 



  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ  

ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΝΙΑ 
 

  
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗ / ΠΛΑΤΑΝΙΑ  
 
Αγ. Φωτεινή  
Βάνα Ελαστικής Έμφραξης  GGG 50/Φ350/F4/PN16   (1 τεμάχιο)  
  
Βολάν Φ640X32mm για βάνα  Φ350/400     (1 τεμάχιο)    
Εξάρμωση 14"  PN16        (1 τεμάχιο)    
Ταυ Συστολικό 14"x 6" SCH.STD B16.9/A234 WPB EOK    (1 τεμάχιο) 
   
Συστολή Ομόκεντρη 14" x 10" SCH.STD B16.9/A234 WPB   (1 τεμάχιο)  
  
Φλάντζα Τόρνου Τυφλή DIN2527 PN10 6" 168,3mm    (1 τεμάχιο)  
  
Φλάντζα Τόρνου FF PN16 14"  355,6mm     (2 τεμάχια)  
  
Φλάντζα Τόρνου FF PN16 12"  323,9mm     (2 τεμάχια)   
  
Φλάντζα Τόρνου FF DIN2576 PN10  6"  168,3mm    (2 τεμάχια)  
  
Καμπύλη 90° LR 12'' SCH.STD B16.9/A234 WPB     (3 τεμάχια) 
   
Βίδες Χαλύβδινες M20X80 DIN 933 + Περικόχλια γαλβανιζέ  (100 τεμάχια)  
Βίδες Χαλύβδινες DIN 931-8,8 M22X100 + Περικόχλια γαλβανιζέ (100 τεμάχια)  
 
Πλατανιάς 
Βάνα Ελαστικής Έμφραξης  GGG 50/Φ100/DN100/PN16   (3 τεμάχια)     
Βολάν για βάνα  Φ100        (3 τεμάχια) 
Αντιπληγματική Ίσια 4"  PN16, Φλαντζωτή 2-16Bar, P 182   (3 τεμάχια) 
 
  Προϋπολογισμός Υπηρεσίας : 13.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

Δεν επιτρέπονται προσφορές με ανώτερη τιμή του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας. 

  *Στις τιμές των παραπάνω υλικών θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτησή τους 

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 
Αντηπληγματική βαλβίδα διπλού θαλάμου 
Η αντιπληγματική βαλβίδα,  θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά Ονομαστική διάμετρος DN 
100 mm, ονομαστική πίεση PN 16 At 
Το κύριο σώμα της βαλβίδας, χυτοσίδηρο. 



Η λειτουργία της βαλβίδας θα είναι αυτόματη κατόπιν ενεργοποιήσεως του πιλότου, με ελάχιστη 
αύξηση της πιέσεως λειτουργίας. 
Η βαλβίδα θα συνοδεύεται από τον κατάλληλο πιλότο (ενεργοποιητή) διπλού θαλάμου, τα ορειχάλκινα 
σωληνάκια με τα φίλτρα και τις βάνες απομονώσεως 
H βαλβίδα θα τοποθετηθεί στον αγωγό που θέλουμε να προστατεύσουμε από υδραυλικό πλήγμα και θα 
ενεργοποιείται μέσω ειδικού πιλότου. 
Υλικά κατασκευής 

- Σώμα:   Χυτοσίδηρος 
- Δαχτύλιος έδρασης  Ανοξείδωτος χάλυβας 
- Δίσκος έμφραξης: Χυτοσίδηρος με ελαστική επικάλυψη 
- Άξονας:  Ανοξείδωτος χάλυβας 
- Κουζινέτο άξονα: ορείχαλκος 
- Διάφραγμα:  Nylon reinforced natural rubber 
- Βίδες – περικόχλιά: Ανοξείδωτος χάλυβας 
- Δείκτης θέσης:  Ανοξείδωτος χάλυβας 

 
ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΞΑΡΜΟΣΗΣ 
 
Τεμάχιο εξάρμοσης 14” PN 16  από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη GGG 40 DIN 1693 με 
τρεις φλάντζες, δακτύλιο στεγανότητας, ντίζες και περικόχλια. Άνοιγμα και κλείσιμο 35mm, που 
αποτελείται από: 
 Σώμα εισόδου αποτελούμενο από σωληνωτό τμήμα κατασκευασμένο από ελατό χυτοσίδηρο 

σφαιροειδούς γραφίτη GGG 40 DIN 1693, με φλάντζα κατά DIN 2501/28604 έως 28607 ISO 7005-
1/20 ISO 2531 UNI 2278-67 

 Σώμα εξόδου αποτελούμενο από σωληνωτό τμήμα όμοιας κατασκευής με αυτό της εισόδου και 
φλάντζα όπως παραπάνω, διαμορφούμενο στο ελεύθερο άκρο σε υποδοχή  45 για τον ελαστικό 
δακτύλιο. 

 Φλάντζα σύσφιξης (ελεύθερη) από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη GGG 40 DIN 1693 κατά 
ISO 7005-1/20DIN 2501 ISO 2531 με ειδική πατούρα  

 Ελαστικός δακτύλιος από EPDM χωρίς κόλληση 
 Ντίζες από Ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 
 Περικόχλια από Ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 
 
 
Τεχνική Προδιαγραφή, Δικλείδα Σύρτου Ελαστικής Έμφραξης PN16, F4 (κοντή)  
  
1. Διαθέσιμες διαστάσεις                                                               
DN 40-600, PN 10/16                                                               
  
2. Περιγραφή 
Γενικά 
Δικλείδα χυτοσιδηρή συρταρωτή ελαστικής έμφραξης κατά ΕΝ1074, με φλαντζωτά άκρα (ωτίδες), 
πλήρους διατομής και ελεύθερης διέλευσης του ρευστού, κατασκευασμένη από όλκιμο χυτοσίδηρο, 
σχεδιασμένη για εγκατάσταση σε συστήματα παροχής νερού προκειμένου να απομονώσει 
σωληνογραμμές για συντήρηση ή επισκευή. 
Το ρευστό μέσον μπορεί να είναι πόσιμο νερό ή άλλα ουδέτερα υγρά. 
  
Βασικός σχεδιασμός 
Το μήκος των δικλείδων δηλαδή η απόσταση των προσώπων των φλαντζών θα είναι σύμφωνα με το 
πρότυπο EN 558, σειρά 14 (DIN F4, κοντή) για δικλείδες PN10 και PN16. 
Οι φλάντζες σύνδεσης θα είναι σύμφωνες με το πρότυπο EN 1092. 
Η δοκιμή πίεσης καθώς και η επιτρεπόμενη υπερπίεση για σύντομα χρονικά διαστήματα θα είναι 
σύμφωνες με το πρότυπο EN 1074. 
  



Επικάλυψη/Βαφή 
Το σώμα και το κάλυμμα της δικλείδας, θα βαφούν εσωτερικά και εξωτερικά για αντιδιαβρωτική 
προστασία με 250 µm εποξειδική βαφή υψηλής αντοχής σε διάβρωση (fusion bonded epoxy), που 
συμμορφώνεται με το πρότυπο DIN 30677-2, ΕΝ 14901 καθώς και με το GSK. 
Η απόχρωση θα είναι χρώματος μπλε 5017 RAL. 
Κανένα μεταλλικό μέρος δεν μπορεί να είναι σε επαφή με το υγρό ή το περιβάλλον αν δεν είναι 
επικαλυμένο. 
Η προετοιμασία της επιφανείας, το υλικό της βαφής, η διαδικασία εφαρμογής και το τελικό 
αποτέλεσμα θα υπόκεινται σε ποιοτικό έλεγχο και τεκμηρίωση από τον κατασκευαστή των δικλείδων, 
εγκεκριμένη από την GSK και επιθεωρούμενη τακτικά από διαπιστευμένο οργανισμό στο εργοστάσιο 
κατασκευής. 
  
Σώμα/καπάκι 
Το σώμα και το καπάκι της δικλείδας θα είναι από όλκιμο χυτοσίδηρο σύμφωνα με το πρότυπο EN 
1563 ποιότητας GJS-500-7 (GGG-50). 
Οι οπές των κοχλίων σύνδεσης του σώματος με το καπάκι θα είναι τυφλές οπές με σπείρωμα και όχι 
περαστές διαμέσου των χυτών μερών, σώματος και καλύμματος. 
Οι κοχλίες θα είναι εξάγωνης κεφαλής, ανοξείδωτοι Α2, χωνευτοί στο καπάκι, σφραγισμένοι με 
θερμή κόλλα εξασφαλίζοντας ότι δεν θα είναι σε καμία επαφή με το περιβάλλον ή το υγρό. 
Το ελαστικό στεγανωτικό παρέμβυσμα μεταξύ σώματος και καπακιού της δικλείδας θα είναι EPDM, 
συνεχές με κυκλικές οπές, τοποθετημένο σε ένα αυλάκι στο κάλυμμα και θα περιβάλλει πλήρως τους 
κοχλίες. 
Το σώμα της δικλείδας θα έχει εσωτερικούς οδηγούς ή αυλάκια για την καθοδήγηση του σύρτη κατά 
το άνοιγμα και κλείσιμο. 
Τα σημεία έδρασης στο εσωτερικό του σώματος της δικλείδας θα έχουν επίπεδη επιφάνεια σε 
συμμετρικές γωνίες ως προς τη θέση τους, υποστηρίζοντας τον σύρτη στην κλειστή θέση. 
Η ροή του νερού διαμέσου του σώματος πρέπει να είναι ομαλή και ανεμπόδιστη χωρίς εγκλείσματα 
στον θόλο επάνω από το σημείο έδρασης. 
Μια δικλείδα παράκαμψης πρέπει να είναι διαθέσιμη ως επιλογή για τις δικλείδες DN 500 και 
μεγαλύτερες. 
  
Οι ακόλουθες πληροφορίες θα είναι εμφανείς και ενσωματωμένες στο χυτό σώμα της δικλείδας 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ19. 

-Κατασκευαστής 
-DN-κατηγορία 
-PN-κατηγορία 
-Χυτό υλικό 

  
Οι ακόλουθες πληροφορίες θα αναγράφονται σε μεταλλική πινακίδα επί της δικλείδας: 

-Υλικό βάκτρου 
-Πρόσθετες πληροφορίες για το πρότυπο του προϊόντος 
-Αριθμός προϊόντος 
-Barcode 
-Τύπος ρευστού 
-Μέγιστη θερμοκρασία εφαρμογής 
-Φορά λειτουργίας (CTC/CTO) (Κλείσιμο κατά την ωρολογιακή ή αντιωρολογιακή φορά) 

  
Βάκτρο (Άξονας) 
Το βάκτρο θα περιστρέφεται με το περικόχλιο του σύρτου και θα είναι στερεωμένο σε ένα αξονικό 
έδρανο. Ένας προσαρμογέας για τοποθέτηση τηλεσκοπικής προέκτασης χειρισμού του βάκτρου πρέπει 
να υπάρχει ως επιλογή. 
Το υλικό του βάκτρου θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Το σπείρωμα θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένο με έλαση σύμφωνα με το πρότυπο DIN 103 για μετρικό τραπεζοειδές σπείρωμα. 



Θα υπάρχει διάταξη στοπ στο πάνω μέρος του βάκτρου, έτσι ώστε όταν επιτυγχάνεται πλήρως η 
ανοικτή θέση, αλλά πριν ο σύρτης ακουμπίσει και προκαλέσει ζημιά στο χρώμα και στα ελαστικά 
εσωτερικά, ο σύρτης να σταματά απότομα και να εμποδίζει την περαιτέρω στροφή του βάκτρου. 
Το αξονικό έδρανο για τα μεγέθη έως DN 400 θα είναι ένα κολάρο από DZR ορείχαλκο ανθεκτικό σε 
αποψευδαργύρωση. Για DN 450 και μεγαλύτερες διαμέτρους θα είναι ένα διπλό ένσφαιρο έδρανο.  
Το ακτινωτό έδρανο θα είναι ένας δακτύλιος PA6.6 με 4 στεγανωτικούς δακτύλιους O-rings από 
NBR, 2 εξωτερικούς και 2 εσωτερικούς. 
Το πλήρες, τριπλό σύστημα στεγανοποίησης αποτελείται από τρία μέρη: 
-Στο εσωτερικό άκρο ένας στεγανωτικός δακτύλιος με χείλη είναι η κύρια σφράγιση κατά της 
εσωτερικής πίεσης του ρευστού. 
-Στη μέση, τα δύο O-rings του ακτινωτού εδράνου θα υποστηρίζουν την κύρια εσωτερική σφράγιση. 
-Στο εξωτερικό άκρο ένα δαχτυλίδι από NBR θα σφραγίζει ενάντια στη σκόνη και τους ρύπους από το 
εξωτερικό περιβάλλον. 
  
Σύρτης 
Ο σύρτης παρέχει ελαστική έμφραξη στο σώμα της δικλείδας και αποτελείται από έναν εσωτερικό 
πυρήνα όλκιμου χυτοσίδηρου, GJS-500-7 (GGG-50), πλήρως έγκλειστο σε βουλκανισμένο 
καουτσούκ. 
Μια εσωτερική κυλινδρική οπή στο κέντρο της δικλείδας, θα εξασφαλίζει χώρο για το βάκτρο έως το 
κατώτατο μέρος της δικλείδας. Ο σχεδιασμός θα εξασφαλίζει ότι το ρευστό θα κυκλοφορεί μέσα στην 
οπή αλλά δεν θα συσσωρεύεται σε εγκοπές ή εγκλείσματα. 
Η επιφάνεια πρέπει να είναι λεία χωρίς αυλακώσεις, χωρίσματα ή εγκοπές. 
Εκτός από το σημείο της έμφραξης, η μόνη επαφή μεταξύ σύρτου και σώματος πρέπει να είναι μέσω 
των πλευρικών οδηγών από PA (πολυαμίδιο) για ελαχιστοποίηση της τριβής. 
Ο σύρτης θα φέρει σήμανση με το λογότυπο, τον χρόνο κατασκευής και το ελαστικό υλικό. 
 
Περικόχλιο σύρτου 
Το περικόχλιο του σύρτου πρέπει να είναι αναπόσπαστο μέρος του σύρτου κατά τον σχεδιασμό, 
ενσωματωμένο στον πυρήνα του σύρτου με κατεργασία ψυχρής σφυρηλάτησης πριν την κατεργασία 
του σπειρώματος και τον βουλκανισμό του ελαστικού. Δεν επιτρέπεται η δυνατότητα κίνησης στο 
εσωτερικό του σύρτη και η ένωση του περικοχλίου και του σύρτου θα σφραγιστεί απόλυτα κατά τη 
διαδικασία εγκιβωτισμού από το ελαστικό. 
To υλικό πρέπει να είναι ειδικός DZR ορείχαλκος ανθεκτικός στην αποψευδαργύρωση, CW602N ή 
CW626N. 
  
 
 
 
Ελαστικό επικάλυψης σύρτου 
Η ελαστική επικάλυψη θα πρέπει να εφαρμόζεται με μια διαδικασία βουλκανισμού. Το πάχος του 
ελαστικού πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 mm στη θέση έδρασης και τουλάχιστον 1,5 mm στις 
υπόλοιπες επιφάνειες. 
Ο τύπος του ελαστικού θα είναι άγευστο, άοσμο και ουδέτερου χρώματος EPDM, ανθεκτικό στο 
χλώριο, στο όζον και την ατμόσφαιρα και εγκεκριμένο για πόσιμο νερό. Η μέγιστη συμπίεση θα είναι 
15% (70°C/24hrs/25%). 
Η αντοχή σε εφελκυσμό πρέπει να είναι 14 Mpa κατ’ελάχιστον με 315% επιμήκυνση κατ’ελάχιστον 
κατά τη θραύση. 
Η συγκόλληση του ελαστικού και του σύρτου θα πραγματοποιηθεί σε μια διαδικασία 2 σταδίων που 
του επιτρέπει να περάσει τη δοκιμή αποκόλλησης (rip-off) σύμφωνα με το πρότυπο ASTM D429 μετά 
από μια παραμονή 3 εβδομάδων / 90° C. Η δοκιμή επαληθεύει ότι ο διαχωρισμός συμβαίνει στα μόρια 
του ελαστικού και όχι στο όριο μεταξύ του ελαστικού και του μεταλλικού πυρήνα του σύρτου. 
  
Εγκατάσταση 
Το σώμα πρέπει να εφοδιάζεται με στηρίγματα για τοποθέτηση στην κατακόρυφη θέση, αλλά η 
σχεδίαση επιτρέπει την εγκατάσταση με το βάκτρο τόσο σε κατακόρυφη όσο και σε οριζόντια θέση. 



Η ροή μπορεί να αμφίπλευρη τόσο στην κάθετη όσο και στην οριζόντια θέση. 
Για την δυνατότητα επιθεώρησης είναι δυνατόν να αφαιρεθεί το κάλυμμα της δικλείδας χωρίς να 
χρειάζεται να αφαιρεθεί το σώμα της δικλείδας από την σωληνογραμμή. 
Δικλείδες με βάρος μεγαλύτερο των 15 κιλών θα είναι εφοδιασμένες με κρίκους (μάπες) ανύψωσης. 
  
Λειτουργία/Εγγύηση 
Η λειτουργία μπορεί να γίνεται με χειροτροχό, T-κλειδί ή προέκταση. Σε διαστάσεις DN450 και 
μεγαλύτερες από DN 450 απαιτείται φλάντζα ISO για την τοποθέτηση κινητήρα. 
Δεξιόστροφος χειρισμός για κλείσιμο. 
Η διάρκεια ζωής πρέπει να υπερβαίνει τις 2500 κινήσεις, όταν χρησιμοποιείται υπό κανονικές 
συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της υπόγειας θαμμένης εγκατάστασης χωρίς προστασία σε ειδικό 
φρεάτιο δικλείδων. 
Να  δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για όλο τον εξοπλισμό. 
Η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 70° C. 
Εκτός από την λειτουργία της δικλείδας που συνιστάται σε 1 κύκλο ανοίγματος-κλεισίματος ετησίως,  
καμία άλλη συντήρηση δεν απαιτείται κατά τη διάρκεια ζωής της δικλείδας. 
  
Ποιότητα 
Η δικλείδα πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου κατά τα EN-πρότυπα. 
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να έχει πιστοποιημένο συστήμα ποιότητας κατά ISO 9000 και να 
ελέγχεται από ανεξάρτητο τρίτο φορέα. 
Κάθε τελικό προιόν θα πρέπει να επιθεωρείται και να δοκιμάζεται για την συμμόρφωση του σύμφωνα 
με τα ισχύοντα πρότυπα και τις προδιαγραφές της τοπικής αγοράς. 
  
3. Πρότυπα και πιστοποιήσεις 
Ο σχεδιασμός και οι δοκιμές θα είναι σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα: 

-EN 1074-1 και -2 (Παροχή νερού, δικλείδες απομόνωσης) 
-EN 1171 (Βιομηχανικές Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές) 
-EN 558 (Διαστάσεις) 
-EN 1092 (Φλάντζες) 
-5210 ISO (Φλάντζα κινητήρα) 

  
Τα υλικά θα είναι σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα: 

-EN 1563 (χυτοσίδηρος) 
-EN 10088 (ανοξείδωτος χάλυβας) 
-EN 12165 (ορείχαλκος) 
-EN 12164 (ορείχαλκος) 
-DIN 30677-2 (βαφή) 
-GSK (βαφή) 
-EN 681 (Ελαστομερή στεγανοποιητικά νερού) 

 
Τοπικές Συνθήκες 
Με την υποβολή της προσφοράς του, ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται με Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχει μελετήσει 
λεπτομερώς όλα τα στοιχεία της προμήθειας και έχει λάβει πλήρη γνώση όλων των στοιχείων των Τεχνικών 
Προδιαγραφών  καθώς και των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης. 
Προκειμένου οι συμμετέχοντες να λάβουν γνώση των τοπικών συνθηκών του έργου, να προβούν σε  επιμετρήσεις 
που θεωρήσουν αναγκαίες,  πρέπει να επισκεφθούν τους χώρους εγκατάστασης του εξοπλισμού, κατόπιν 
σχετικού αιτήματος προς την υπηρεσία. 
Σχετικά αιτήματα επιτόπιων επισκέψεων δύναται να υποβληθούν προς την υπηρεσία το αργότερο μέχρι Τετάρτη 
02/06/2021.  
 Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για το συγκεκριμένο χρόνο (ημερομηνία και ώρα) κατά τον οποίο θα γίνει η 
επίσκεψη των ενδιαφερομένων που υπέβαλαν σχετικό αίτημα, στις εγκαταστάσεις. Επιπλέον η υπηρεσία θα 
διαθέσει το απαραίτητο προσωπικό που θα συνοδεύσει τους συμμετέχοντες και θα παράσχει τις σχετικές 
πληροφορίες. 



Βεβαίωση της γνώσης των τοπικών συνθηκών θα  χορηγηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία. 
 Η προσκόμιση της βεβαίωσης είναι υποχρεωτική επί ποινή αποκλεισμού με την κατάθεση της 
προσφοράς. 
Να  δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας για όλο τον εξοπλισμό. 
Στις τιμές των προσφερομένων  υλικών θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται,  επί ποινής αποκλεισμού, και 
η τοποθέτησή τους. 
    

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

Λιονής  Γεώργιος 
Μηχ/γος - Ηλεκ/γος Μηχανικός 

 
                              


