
 

 

 

 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΖ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ  

ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ 

 

ΣΔΤΥΟ 1 ΑΠΟ 4:  ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΑΦΖ ΣΖ ΤΜΦΧΝΗΑ - ΠΛΑΗΗΟ 

ΣΔΤΥΟ 2 ΑΠΟ 4:  ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΑΦΖ ΣΖ ΤΜΦΧΝΗΑ - ΠΛΑΗΗΟ 

ΣΔΤΥΟ 3 ΑΠΟ 4:  ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ – ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ 

ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΑΦΖ ΣΖ 

ΤΜΦΧΝΗΑ – ΠΛΑΗΗΟ 

ΣΔΤΥΟ 4 ΑΠΟ 4:  ΠΗΝΑΚΔ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΧΝ ΠΟΟΣΖΣΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟΤ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α:  ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΖΓΖ  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β:  ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΧΝ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ:  ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ:  ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΚΔΗΜΔΝΟΤ ΤΜΦΧΝΗΑ ΠΛΑΗΗΟ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ:  ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΚΔΗΜΔΝΟΤ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ (CALL – OFF) 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ:  ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΦΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΦΧΖ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε: ΠΗΝΑΚΔ ΤΚΔΤΑΗΧΝ 
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ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΖ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ  

ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ  

 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΤΠ΄ ΑΡΗΘΜ: Π1/2017 

(α/α ΔΖΓΖ: 39848) 

Ζιεθηξνληθνχ Αλνηθηνχ Γεκφζηνπ Γηαγσληζκνχ κε πκθσλία Πιαίζην 

2 εηνχο Γηάξθεηαο θαη κε δηθαίσκα παξάηαζεο ελφο έηνπο γηα ηελ 

Πξνκήζεηα Τιηθψλ Γηθηχνπ Ύδξεπζεο ηεο ΔΤΓΑΠ Α.Δ. 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

ΣΔΤΥΟ 1 ΑΠΟ 4 
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ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ 

 

Άξζξν 1:  Αληηθείκελν ζχκβαζεο 

Άξζξν 2:  Γηαδηθαζία επηινγήο αλαδφρνπ/σλ θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηεο 

ζπκθσλίαο πιαίζην θαη ησλ εθηειεζηηθψλ ζπκβάζεσλ (call – off) 

Άξζξν 3:  Υσξηζκφο ζχκβαζεο ζε θαηεγνξίεο θαη είδε 

Άξζξν 4:  Πξνυπνινγηζκφο ζπκθσλίαο – πιαίζην θαη εθηειεζηηθψλ 

ζπκβάζεσλ 

Άξζξν 5:   Γηθαίσκα Αχμεζεο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο θαη Παξάηαζε 

Άξζξν 6:  Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο 

Άξζξν 7:  Αξηζκφο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

Άξζξν 8:  Αλάζεζε εθηειεζηηθψλ ζπκβάζεσλ (call – off) 

8.1.  Γηθαίσκα πκκεηνρήο  

8.2.  Κξηηήξην Καηαθχξσζεο 

8.3.  Καηάξηηζε θαη ππνβνιή πξνζθνξψλ 

8.4.  Παξαιαβή – Απνζθξάγηζε Πξνζθνξψλ 

8.5.  Γηθαηνινγεηηθά ηνπ κεηνδφηε ηεο εθηειεζηηθήο ζχκβαζεο 

8.6.  Αμηνιφγεζε δηθαηνινγεηηθψλ κεηνδφηε 

8.7.  Οηθνλνκηθά ηνηρεία 

8.8.  Καηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο 

εθηειεζηηθήο ζχκβαζεο 

8.9.  Δθηέιεζε ησλ εθηειεζηηθψλ ζπκβάζεσλ 

Άξζξν 9:  Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία 

Άξζξν 10:  Γεκνζηεχζεηο, Ζκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη 

απνζθξάγηζεο 

Άξζξν 11:  Γείγκαηα 

Άξζξν 12:  Γηεπθξηλίζεηο 
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Άξζξν 13:  Δθαξκνγή ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο  

Άξζξν 14:  Αξκφδην φξγαλν γηα γεληθέο πιεξνθνξίεο 

Άξζξν 15:  Γιψζζα Γηαδηθαζίαο 

Άξζξν 16:  Σεθκήξην απφ ηελ ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία  

Άξζξν 17:  Υξεκαηνδφηεζε 
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ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

πζηεκηθφο αξηζκφο ΔΖΓΖ 39848 

Αλαζέησλ Φνξέαο 

ΔΤΓΑΠ Α.Δ. 

www.eydap.gr 

Σει. 210 214 4444 

Χξσπνχ 156, Γαιάηζη 

Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην 

Γηαγσληζκφ  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

Σει. 210 214 4014 

Χξσπνχ 156, Γαιάηζη 

Δίδνο Γηαγσληζκνχ 
Ζιεθηξνληθφο Αλνηθηφο Γεκφζηνο 

Γηαγσληζκφο  

Αληηθείκελν Γηαγσληζκνχ Πξνκήζεηα Τιηθψλ Γηθηχνπ Ύδξεπζεο 

 

Κσδηθφο NUTS 

 

 

EL  

 

 

Κσδηθνί CPV 

 

44163160-9 – Αγσγνί δηαλνκήο θαη 

εμαξηήκαηα 

44163230-1 – χλδεζκνη Αγσγψλ 

44167000-8 – Γηάθνξα εμαξηήκαηα 

ζσιελψζεσλ 

44167300-1 – Κακπχιεο, «ηαπ» θαη 

εμαξηήκαηα ζσιελψζεσλ 

44167400-2 - Κακπχιεο 
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Κξηηήξην θαηαθχξσζεο 

 

 

Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά κε βάζε κφλν ηελ ηηκή 

(ρακειφηεξε ηηκή) 

 

Γηαδηθηπαθή Πχιε δηελέξγεηαο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ 

www.promitheus.gov.gr  ηνπ ΔΖΓΖ 

 

Σφπνο Παξάδνζεο  

 

 

Θα θαζνξηζηεί θαηά ηελ ππνγξαθή ησλ 

εθηειεζηηθψλ ζπκβάζεσλ 

 

 

Πξνυπνινγηζκφο 

 

 

 

 πλνιηθφο ελδεηθηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο γηα 2 έηε: 

3.733.451,83 επξψ 

 Γηθαίσκα πξναίξεζεο 30%: 

1.120.035,55 επξψ 

 πλνιηθφο ελδεηθηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ παξάηαζε 

ελφο έηνπο: 1.838.503,42 επξψ 

 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 

6.691.990,79 επξψ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ  

Κξαηήζεσλ, πιένλ ΦΠΑ 24%. 

 

 

Υξεκαηνδφηεζε 

 

 

Πηζηψζεηο ΔΤΓΑΠ Α.Δ. 
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Κξαηήζεηο επί ηεο ηηκήο ησλ εηδψλ  

 

Ο Αλάδνρνο ζα επηβαξπλζεί κε ηηο 

πξνβιεπφκελεο θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ 

(πξν ΦΠΑ). 

 

 

Ζκεξνκελία αλάξηεζεο ζηελ 

Γηαδηθηπαθή Πχιε ηνπ ΔΖΓΖ 

 

24 Μαξηίνπ 2017, εκέξα Παξαζθεπή, 

ψξα 10:00 

 

Ζκεξνκελία θαη ψξα έλαξμεο 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ  

 

24 Μαξηίνπ 2017, εκέξα Παξαζθεπή, 

ψξα 10:00 

 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ  

 

22 Μαΐνπ 2017, εκέξα Γεπηέξα, ψξα 

10:00. 

 

Ζκεξνκελία απνζθξάγηζεο 

πξνζθνξψλ  

 

26 Μαΐνπ 2017, εκέξα Παξαζθεπή, ψξα 

10:00. 

 

Υξφλνο Ηζρχνο Πξνζθνξψλ 

 

 

Γψδεθα (12) κήλεο, ήηνη 365 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ επφκελε 

κέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

 

Ζκεξνκελία απνζηνιήο 

δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο 

Γηαθήξπμεο ζην ΦΔΚ Σεχρνο 

Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ 

 

 

 

22 Μαξηίνπ 2017, εκέξα Σεηάξηε 
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Ζκεξνκελία δεκνζίεπζεο 

πεξίιεςεο 

Γηαθήξπμεο ζηνλ εκεξήζην 

Διιεληθφ Σχπν  

 

 

24 Μαξηίνπ 2017, εκέξα Παξαζθεπή  

 

Ζκεξνκελία απνζηνιήο 

πξνθήξπμεο 

ζηελ Τπεξεζία ηεο ΔΔΔΔ 

 

22 Μαξηίνπ 2017, εκέξα Σεηάξηε 

 

Απαηηήζεηο Τπεξεζίαο  

(Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο) 

 

 

Όπσο απηέο νξίδνληαη αλαιπηηθά ζην 

Σεχρνο 3 
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Ζ Δηαηξεία Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο Πξσηεπνχζεο (ΔΤΓΑΠ Α.Δ.) 

πξνθεξχζζεη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2014/25/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Φεβξνπαξίνπ 2014 ζρεηηθά κε ηηο 

πξνκήζεηεο θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηνπ χδαηνο, ηεο 

ελέξγεηαο, ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ, κε ηνλ λ. 

4412/2016  πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(Πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΚ) θαη κε ηελ παξνχζα 

Γηαθήξπμε, ειεθηξνληθφ, αλνηθηφ, δεκφζην δηαγσληζκφ, γηα ηε ζχλαςε 

πκθσλίαο Πιαίζην 2εηνχο δηάξθεηαο, κε δηθαίσκα παξάηαζεο ελφο (1) 

επηπιένλ έηνπο, ζρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ δηθηχνπ χδξεπζεο, γηα ηε 

χλαςε πκθσλίαο Πιαίζην (Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξάο), ζχκθσλα 

κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα Σεχρε 1 – 4 θαη ζηα Παξαξηήκαηα Α - Σ, κε βάζε ηηο 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο Τπεξεζίαο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε κφλν ηελ ηηκή 

(ρακειφηεξε ηηκή), ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 6.691.990,79 επξψ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξαηήζεσλ, πιένλ ΦΠΑ 24%. Ζ παξνχζα 

πξνκήζεηα αθνξά ζε θάιπςε αλαγθψλ ηεο Γηεχζπλζεο Γηθηχνπ Ύδξεπζεο 

ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

 

Άξζξν 1: Αληηθείκελν ζχκβαζεο 

 

Ζ πξνκήζεηα πιηθψλ δηθηχνπ χδξεπζεο, φπσο απηά εκθαίλνληαη ζην Σεχρνο 4 

ηεο παξνχζαο, ζα δηελεξγεζεί κε ειεθηξνληθφ, αλνηθηφ, δεκφζην δηαγσληζκφ, 

ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 θαη κε βάζε ηηο 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο ΔΤΓΑΠ Α.Δ., ζχκθσλα κε ην Σεχρνο 3 ηεο 

παξνχζαο. 
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Άξζξν 2: Γηαδηθαζία επηινγήο αλαδφρνπ/σλ θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο 

ηεο ζπκθσλίαο πιαίζην θαη ησλ εθηειεζηηθψλ ζπκβάζεσλ (call – off) 

 

2.1 Ζ επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ/σλ ηεο ζπκθσλίαο - πιαίζην ζα γίλεη κε ηελ 

αλνηθηή δηαδηθαζία, φπσο απηή νξίδεηαη ζηα αξζ. 263επ. θαη 273 ηνπ Ν. 

4412/2016.  

 

2.2 Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο είλαη εθείλν ηεο «πιένλ ζπκθέξνπζαο 

απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο βάζεη κφλν ηηκήο», ζχκθσλα κε ην άξζξν 

311 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

2.3. Ζ επηινγή Αλαδφρνπ/σλ γηα ηηο εθηειεζηηθέο ζπκβάζεηο ζα γίλεη κε ηελ 

αλνηθηή δηαδηθαζία, ελψ θξηηήξην αλάζεζεο ησλ πξνο ππνγξαθή εθηειεζηηθψλ 

ζπκβάζεσλ νξίδεηαη νκνίσο εθείλν ηεο «πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξάο βάζεη κφλν ηηκήο». 

 

Άξζξν 3: Υσξηζκφο ζχκβαζεο ζε θαηεγνξίεο θαη είδε 

 

Ζ παξνχζα πξνκήζεηα είλαη δηαηξεηή ζε θαηεγνξίεο θαη είδνο, ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζην Σεχρνο 4/4 θαη ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο, νη νπνίεο 

βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. Δπηπιένλ γηα ζέκαηα ΦΠΑ θαη δαζκψλ 

εηζαγσγήο, ηζρχνπλ νη πξνβιέςεηο ηεο Διιεληθήο θαη Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο. 

Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο εθ κέξνπο ησλ ππνςεθίσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ είλαη 

δπλαηή αλά θαηεγνξία θαη αλά πιηθφ ηεο απηήο θαηεγνξίαο.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ηηκή ζα δίλεηαη ππνρξεσηηθά γηα θάζε θαηεγνξία θαη πιηθφ 

ρσξηζηά. Δίλαη δπλαηή ε ππνβνιή πξνζθνξάο αθφκε θαη ζε κία κφλν 

θαηεγνξία ή/θαη αθφκε θαη ζε έλα κφλν πιηθφ ηεο απηήο θαηεγνξίαο, πιελ 

φκσο ε πξνζθνξά πξέπεη λα αθνξά ζην ζχλνιν ηεο απαηηνχκελεο 

πνζφηεηαο ηνπ θάζε πιηθνχ. 
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Άξζξν 4: Πξνυπνινγηζκφο ζπκθσλίαο – πιαίζην θαη εθηειεζηηθψλ 

ζπκβάζεσλ 

 

4.1. Ζ παξνχζα πξνκήζεηα έρεη ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε πνζνχ 

χςνπο 6.691.990,79 επξψ, ρσξίο ΦΠΑ, φπσο απηφο αλαιχεηαη ζην Σεχρνο 

4/4. εκεηψλεηαη φηη ν ελ ιφγσ πξνυπνινγηζκφο είλαη ελδεηθηηθφο θαη 

εδξάδεηαη επί ηε βάζε αληηθεηκεληθνχ ηξφπνπ εμαγσγήο ηνπ, ν νπνίνο έγθεηηαη 

ζηε ιήςε ππφςε γηα ηελ εμαγσγή απηνχ ησλ θάησζη ζηνηρείσλ:  

α) ηηο ηηκέο ησλ πιηθψλ φπσο απηέο είραλ δηακνξθσζεί βάζεη πξνεγνχκελσλ 

παξαγγειηψλ ηνπ Αλαζέηνληνο Φνξέα 

β) ηε κέζε ηηκή ησλ πιηθψλ φπσο πξνθχπηεη απφ ην ίδην ην ζχζηεκα ηνπ 

Αλαζέηνληνο Φνξέα 

γ) ηελ πνζφηεηα πνπ πξνυπνινγίδεηαη λα πξνκεζεπηεί ν Αλαζέησλ Φνξέαο 

ηελ επφκελε δηεηία θαη 

δ) κηα εθηηκψκελε αλακελφκελε πξνζαχμεζε.  

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν πξνυπνινγηζκφο ησλ επηκέξνπο ζπκβάζεσλ πνπ ζα 

θαιείηαη λα ππνγξάςεη ν κεηνδφηεο κε ηελ ΔΤΓΑΠ ΑΔ (εθηειεζηηθέο 

ζπκβάζεηο) ζα νξίδεηαη ξεηψο ζηελ πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ 

ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ πκθσλία – Πιαίζην.  

 

Ζ ΔΤΓΑΠ ΑΔ δηαηεξεί δηθαίσκα επαχμεζεο ηεο σο άλσ ζπλνιηθήο 

πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ζε πνζνζηφ 30% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, 

ήηνη κέρξη ηνπ πνζνχ ηνπ 1.120.035,55 επξψ (πιένλ ΦΠΑ). 

 

Δπίζεο, ε ΔΤΓΑΠ ΑΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα φπσο παξαηείλεη ηελ παξνχζα 

ζχκβαζε θαηά έλα επηπιένλ έηνο, φπεξ αληηζηνηρεί ζε πνζφ χςνπο 

1.838.503,42 επξψ (πιένλ ΦΠΑ). 
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4.2. Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε Δπξψ, γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ δεηνχληαη απφ ηνλ θχξην αλάδνρν θαη ζα αλαγξάθνληαη 

νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε Δπξψ, 

ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε Δπξψ, κπνξεί 

λα γίλεηαη κε ηξία δεθαδηθά ςεθία, εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο 

ππνινγηζκνχο. Σν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν δεθαδηθά ςεθία, 

πξνο ηα άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε θαη 

πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε. ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα 

πεξηιακβάλνληαη ηπρφλ δαζκνί θαη θφξνη θαη ινηπέο θξαηήζεηο. 

 

4.3. ηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη 

θάζε άιιε λφκηκε επηβάξπλζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο, θαηά ηε 

ρξνληθή πεξίνδν πνπ πινπνηείηαη ε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο πκθσλίαο 

Πιαίζην, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ ηξνπνπνηεζνχλ θαηά ηελ ελεξγνπνίεζε – 

ππνγξαθή ησλ εηεζίσλ ζπκβάζεσλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη 

λέα νηθνλνκηθή πξνζθνξά κε ηα λέα νηθνλνκηθά δεδνκέλα θαη ε Τπεξεζία 

νθείιεη λα απνδερζεί αξκνδίσο, δηαηάμεηο εθηφο απφ ηνλ ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ ζα 

δίδεηαη ζε μερσξηζηή ζηήιε, ζε πεξίπησζε δε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο 

ΦΠΑ απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία. 

 

4.4. Ζ ηηκή πνπ ζα επηηεπρζεί ζην δηαγσληζκφ, ζα ηζρχεη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα 

ηζρχνο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη δελ είλαη δπλαηή ε αλαπξνζαξκνγή απηήο.  

 

4.5. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε 

πξνζθεξφκελε ηηκή αλά κνλάδα κέηξεζεο πιηθνχ ή δελ δίδεηαη εληαία ηηκή γηα 

νιφθιεξε ηελ δεηνχκελε απφ ηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα πνζφηεηα, ε πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 

4.6. Ο Αλαζέησλ Φνξέαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηά απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ 

ηηκψλ, ηδίσο φηαλ απηέο είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο γηα ην αληηθείκελν ηεο 
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πξνκήζεηαο, νη δε νηθνλνκηθνί θνξείο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηα ζηνηρεία 

απηά θαη λα δηεπθνιχλνπλ θάζε ζρεηηθφ έιεγρν ηνπ Αλαζέηνληνο Φνξέα. ηελ 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα 

ρακειέο, εθαξκφδνληαη ηα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 313 ηνπ Ν. 4412/16. 

 

4.7. Δπεηδή ν δηαγσληζκφο αθνξά ζε πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο θαη πιηθά αλά 

θαηεγνξία, ε ηηκή ζα δίλεηαη ππνρξεσηηθά γηα θάζε θαηεγνξία θαη πιηθφ 

ρσξηζηά θαη ζα αθνξά ζε νιφθιεξε ηελ απαηηνχκελε πνζφηεηα ηνπ θάζε 

πιηθνχ. 

 

4.8. Γηα ηελ αλάιπζε ησλ ηηκψλ ηεο Πξνζθνξάο ηνπο νη ππνςήθηνη είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα ζπκπιεξψζνπλ ηνπο ΠΗΝΑΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ φπσο θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Γ ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο.  

 

Άξζξν 5: Γηθαίσκα Αχμεζεο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο θαη 

Παξάηαζε 

 

5.1. εκεηψλεηαη φηη ε ΔΤΓΑΠ ΑΔ κπνξεί λα πξνβεί ζηελ πεξαηηέξσ αχμεζε, 

κέζσ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο, ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζπκθσλίαο - πιαίζην 

(έσο 30%) ή κείσζε (έσο 10%) ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ 

αλάζεζε ή θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο. ε 

πεξίπησζε κείσζεο ν αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε 

έλεθα κείσζεο. ε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο ε 

πξνκήζεηα ζα εθηειεζηεί κε ηνπο απηνχο φξνπο ηεο ζχκβαζεο.  

 

5.2. Ζ ζχκβαζε ηεο ζπκθσλίαο – πιαίζην δχλαηαη λα παξαηαζεί κεηά ηα δχν 

έηε θαη γηα έλα επηπιένλ έηνο. 
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Άξζξν 6: Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο 

 

Γελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο.   

 

Άξζξν 7: Αξηζκφο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

 

Απφ ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ ζα αλαδεηρζνχλ έσο ηξεηο νηθνλνκηθνί θνξείο, 

αλά πιηθφ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζην Σεχρνο 4/4, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 273 ηνπ Ν4412/2016, εθφζνλ ππάξμεη 

επαξθήο αξηζκφο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα επηινγήο θαη 

απνδεθηέο πξνζθνξέο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζην θξηηήξην αλάζεζεο, νη νπνίνη 

θαη ζα ππνγξάςνπλ ηελ πκθσλία Πιαίζην. 

 

Άξζξν 8: Αλάζεζε εθηειεζηηθψλ ζπκβάζεσλ (call – off) 

 

8.1. Γηθαίσκα πκκεηνρήο  

 

8.1.1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ γηα ηελ εθηειεζηηθή ζχκβαζε, 

έρνπλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ πκθσλία πιαίζην νη 

νπνίνη, φηαλ πξνθχςεη αλάγθε πξνκήζεηαο πιηθψλ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζπκθσλίαο – πιαίζην θαη κεηά απφ γξαπηή πξφζθιεζε πνπ ηνπο 

απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά απφ ηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα ππνρξενχληαη λα 

ππνβάινπλ, εληφο 10 εκεξψλ ειεθηξνληθά θάθειν κε λέα θιεηζηή νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά (call-off) ζηελ θαηεγνξία θαη γηα ην είδνο θαη ηελ πνζφηεηα ησλ 

πιηθψλ γηα ηα νπνία έρνπλ ππνγξάςεη ηε ζπκθσλία – πιαίζην.  

8.1.2. ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηεο 

εθηειεζηηθήο ζχκβαζεο, απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηξείο (3) εκέξεο πξν 

ηεο εθπλνήο ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. Σα 
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αλσηέξσ αηηήκαηα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. θαη θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. 

8.1.3. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα κελ ππνβάιεη πξνζθνξά ζε έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο δηαγσληζκνχο γηα αλάζεζε εθηειεζηηθήο ζχκβαζεο, γηα 

ιφγνπο αλσηέξαο βίαο. ηελ πεξίπησζε απηή ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπλππνβάιιεη πιήξε θαη ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ 

αηηήκαηφο ηνπ ην νπνίν εμεηάδεηαη απφ ηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα, ν νπνίνο 

απνθαζίδεη ζρεηηθά θαη εηδνπνηεί κέζνπ ειεθηξνληθνχ εγγξάθνπ ηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα. 

8.1.4. ε πεξίπησζε πνπ θαλείο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ππνβάιιεη 

πξνζθνξά, ε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.  

 

8.2. Κξηηήξην Καηαθχξσζεο 

 

8.2.1. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ησλ εθηειεζηηθψλ ζπκβάζεσλ νξίδεηαη ε πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη κφλν ηηκήο.  

8.2.2. Αλ θάπνηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ππνβάιεη πξνζθνξά θαηαπίπηεη 

ππέξ ηνπ Αλαζέηνληνο Φνξέα ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πνπ απηφο έρεη 

θαηαζέζεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο πιαίζην θαη ν Αλαζέησλ 

Φνξέαο ηνλ θεξχζζεη έθπησην. ηελ αλσηέξσ πεξίπησζε θαζψο θαη ζηελ 

πεξίπησζε απφξξηςεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο ελφο νηθνλνκηθνχ 

θνξέα, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε ηνπο ππφινηπνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο εθηειεζηηθήο ζχκβαζεο κε ηνλ κεηνδφηε νηθνλνκηθφ 

θνξέα. ε πεξίπησζε ηεο ίδηαο ηειηθήο ηηκήο ζα εθαξκνζηνχλ ηα 

θαζνξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1, ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Ν.4412/16 (θιήξσζε). 
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8.3. Καηάξηηζε θαη ππνβνιή πξνζθνξψλ 

 

8.3.1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ 

Δ..Ζ.ΓΖ.. κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε 

πξφζθιεζε, ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζην λ.4155/13 (ΦΔΚ/Α/29-5-2013), ζην άξζξν 11 ηεο ΤΑ 

Π1/2390/2013 (ΦΔΚ/Α/2677/21-102013) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη 

δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)». 

8.3.2. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε 

εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα 

παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη 

ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ 

παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα 

ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη 

ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξαγάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. 

Δθφζνλ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ έρεη απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηεο ζηηο 

εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία. 

8.3.3. ηνλ ίδην ειεθηξνληθφ θάθειν ζπλππνβάιιεηαη Τπεχζπλε δήισζε ηεο 

παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 (75/Α΄), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ 

νπνία λα δειψλεηαη φηη νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ 

πκθσλία πιαίζην, εμαθνινπζνχλ λα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο 

ηεο αξρηθήο δηαθήξπμεο βάζεη ηεο νπνίαο ζπλήθζε ε πκθσλία πιαίζην. Ζ 

ππεχζπλε δήισζε ππνγξάθεηαη ςεθηαθά απφ ηνλ πξνζθέξνληα θαη δελ 

απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο. 
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8.4. Παξαιαβή – Απνζθξάγηζε Πξνζθνξψλ 

 

Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ζηηο 26 Μαΐνπ 2017 θαη 

ψξα 10:00, κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ ηνπ 

Αλαζέηνληνο Φνξέα, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ 

γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ λ. 4412/2016. 

 

8.5. Γηθαηνινγεηηθά ηνπ κεηνδφηε ηεο εθηειεζηηθήο ζχκβαζεο 

 

8.5.1. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν επηιεγείο νηθνλνκηθφο θνξέαο 

θαιείηαη λα ππνβάιιεη ζηελ ΔΤΓΑΠ Α.Δ. (Γηεχζπλζε Πξνκεζεηψλ, Τπεξεζία 

Γηαγσληζκψλ) επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο δηαθήξπμεο ηεο 

ζπκθσλίαο – πιαίζην, ηα αθνξψληα ηφζν ζην παξαδεθηφ ηεο ζπκκεηνρήο φζν 

θαη ζηα ηερληθννηθνλνκηθά ζηνηρεία, πξηλ ηελ ζχλαςε θάζε εθηειεζηηθήο 

ζχκβαζεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ κέζσ ηνπ 

ΔΖΓΖ. Ζ ζρεηηθή ππνβνιή ιακβάλεη ρψξα ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηνπ ΔΖΓΖ (αλάξηεζε δηθαηνινγεηηθψλ ζε κνξθή pdf) θαη 

έληππα, εληφο ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. Όηαλ 

ππνγξάθνληαη απφ ηνπο ίδηνπο θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. 

8.5.2. Πξνθεηκέλνπ λα ππνγξαθεί ε εθηειεζηηθή ζχκβαζε ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη πξφζζεηε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο απηήο, ζε πνζνζηφ 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο εθηειεζηηθήο 

ζχκβαζεο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 

8.5.3. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα, ειεθηξνληθά, ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

δηαγσληζκνχ ζε κνξθή αξρείνπ .pdf θαη πξνζθνκίδεηαη απφ απηφλ ζηελ 

Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) εληφο 

ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. 
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8.6. Αμηνιφγεζε δηθαηνινγεηηθψλ κεηνδφηε 

 

8.6.1 ηνπο δηαγσληζκνχο γηα ηελ αλάζεζε εθηειεζηηθψλ ζπκβάζεσλ, φηαλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ν νπνίνο πξνζθέξεη ηελ ρακειφηεξε ηηκή δελ ππνβάιεη 

έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη 

ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε ηελ ακέζσο επφκελε 

ρακειφηεξε ηηκή. ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ ππνβάιεη έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά 

ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε ηελ ακέζσο 

επφκελε ρακειφηεξε ηηκή θαη νχησ θαζ΄ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο δελ ππνβάιεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα 

θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν ζρεηηθφο δηαγσληζκφο 

καηαηψλεηαη. 

8.6.2. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θάπνηνο απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ 

έρνπλ ππνγξάςεη ηελ ζπκθσλία – πιαίζην δελ πξνζέιζεη κέζα ζηελ ηαρζείζα 

πξνζεζκία, ή δελ πξνζθνκίζεη κε ππαηηηφηεηά ηνπ ηελ εγγχεζε θαιήο 

εθηέιεζεο ή ππνβάιεη ςεπδή ή αλαθξηβή ππεχζπλε δήισζε ή ν κεηνδφηεο δελ 

ππνβάιεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά ηα 

αλσηέξσ, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ 

Ν.4412/2016 θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηεο ΔΤΓΑΠ Α.Δ. ε εγγχεζε θαιήο 

εθηέιεζεο ηεο πκθσλίαο πιαίζην. Δπίζεο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο ΔΤΓΑΠ Α.Δ. 

ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο πκθσλίαο πιαίζην ηνπ κεηνδφηε, εθφζνλ 

απφ ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη ηα ζηε 

δηαθήξπμε θαζνξηδφκελα ειάρηζηα αλαγθαία φξηα ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνυπνζέζεσλ. 
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8.7. Οηθνλνκηθά ηνηρεία 

 

8.7.1 ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά αλαγξάθεηαη ε ηηκή θαη ν ηξφπνο 

πιεξσκήο. 

8.7.2 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πξνζθεξφκελε ηηκή εθάζηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ ελδεηθηηθή ηηκή κε ηελ νπνία ζπκκεηείρε θαη 

αλαδείρζεθε κεηνδφηεο ζηε πκθσλία - πιαίζην. 

8.7.3. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο χκβαζεο ηεο ζπκθσλίαο 

– πιαίζην δελ πξνθχςεη ηειηθψο ε αλάγθε ζχλαςεο επηκέξνπο ζπκβάζεσλ 

πνπ πξνβιέπεη ε πκθσλία – Πιαίζην, ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακία 

απνδεκίσζε. 

 

8.8. Καηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο 

εθηειεζηηθήο ζχκβαζεο 

 

8.8.1. Ζ ΔΤΓΑΠ ΑΔ θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε 

αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

Πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε 

θάζε πξφζθνξν ηξφπν θαη κε ζρεηηθή θαηαρψξηζε ζην χζηεκα. Ζ απφθαζε 

θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε ΔΤΓΑΠ 

ΑΔ δελ ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο. ηελ απφθαζε 

θαηαθχξσζεο αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη πξνζεζκίεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο 

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 3886/2010 ζρεηηθά κε ηελ 

άζθεζε πξνζθπγήο.  
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8.8.2. Ο Αλαζέησλ Φνξέαο απνζηέιιεη ειεθηξνληθά αλαθνίλσζε ηεο 

απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα 

ππνγξαθεί ε εθηειεζηηθή ηεο ζπκθσλίαο πιαίζην ζχκβαζε θαη ηνλ θαιεί λα 

ππνγξάςεη ηελ αλσηέξσ ζχκβαζε ζε θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα. Απφ 

ηελ σο άλσ αλαθνίλσζε, ε εθηειεζηηθή ζχκβαζε ζεσξείηαη ζπλαθζείζα, ην δε 

έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. 

 

8.9. Δθηέιεζε ησλ εθηειεζηηθψλ ζπκβάζεσλ 

 

8.9.1. Ζ εθηειεζηηθή ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ: 

8.9.1.1 Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα ή ζε πεξίπησζε δηαηξεηνχ πιηθνχ, 

εάλ ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε ππνιείπεηαη ηεο ζπκβαηηθήο, θαηά κέξνο 

πνπ θξίλεηαη σο επνπζηψδεο απφ ην αξκφδην φξγαλν. 

8.9.1.2 Παξαιήθζεθαλ νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) νη παξαγγειζείζεο 

πνζφηεηεο ησλ πιηθψλ. 

 8.9.1.3 Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο αθνχ, 

πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ ηπρφλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. 

8.9.1.4 Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ 

ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά 

ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ εθηειεζηηθή ζχκβαζε. 
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Άξζξν 9: Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία 

 

9.1. Ζ παξνχζα πξνκήζεηα δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 

2014/25/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο 

Φεβξνπαξίνπ 2014 ζρεηηθά κε ηηο πξνκήζεηεο θνξέσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηνπ χδαηνο, ηεο ελέξγεηαο, ησλ κεηαθνξψλ 

θαη ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ, ηνλ λ. 4412/2016  πεξί Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (Πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 

2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΚ), ην λνκηθφ πιαίζην ηνπ νπνίνπ αθνξά ζηα 

πξντφληα ηα νπνία θαιχπηνληαη απφ ην Σεχρνο 4 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο 

θαη ε ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε, ρσξίο ΦΠΑ, είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 

πνζνχ ησλ ηεηξαθνζίσλ δέθα νρηψ ρηιηάδσλ επξψ (418.000,00 €), θαζψο θαη 

ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε θαη ηα Σεχρε θαη Παξαξηήκαηα απηήο. 

 

9.2. Δπίζεο, ε παξνχζα πξνκήζεηα δηέπεηαη απφ ηνλ Ν. 3886/2010 

«Γηθαζηηθή Πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ – (Οδεγία 

89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989-L395 θαη Οδεγία 

92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992-L76, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007), ν νπνίνο εμαθνινπζεί λα ηζρχεη κέρξη 31.03.2017 

(ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 379 πεξ. 11 ηνπ Ν. 4412/2016). 

Γηαθνξέο πνπ αλαθχνληαη απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο, νη νπνίεο εθδίδνληαη ή 

ζπληεινχληαη κεηά ηελ 31ε Μαξηίνπ 2017 δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Βηβιίνπ ΗV (άξζξα 345 έσο 374) ηνπ λ. 4412/2016. 

 

9.3. Ζ παξνχζα πξνκήζεηα ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ 

θαη δηέπεηαη απφ ηνλ λ. 4129/2013 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην 

Διεγθηηθφ πλέδξην». 
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Άξζξν 10: Γεκνζηεχζεηο, Ζκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη 

απνζθξάγηζεο 

 

10.1. Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο 

πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(ΔΖΓΖ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ 

ζπζηήκαηνο, (δηαδηθηπαθφο ηφπνο ππνβνιήο πξνζθνξάο), χζηεξα απφ 

θαλνληθή πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα πέληε (35) εκεξψλ, απφ ηελ 

εκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζηνιήο ηεο πξνθήξπμεο ζηελ Τπεξεζία 

Δπηζήκσλ Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη ηεο δεκνζίεπζεο 

πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο απηήο ζην Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν, 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα 295 – 296 θαη 377, 379 ηνπ Ν.4412/16. 

 

10.2. Δλ πξνθεηκέλσ: 

 Ζκεξνκελία απνζηνιήο πεξίιεςεο ηεο Γηαθήξπμεο γηα δεκνζίεπζε ζηελ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο: 22 Μαξηίνπ 2017 

 Ζκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο δηαθήξπμεο ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ 

ΔΖΓΖ: 24 Μαξηίνπ 2017. 

 Ζκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο δηαθήξπμεο ζηε Γηαχγεηα: 24 Μαξηίνπ 2017 

 Ζκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο δηαθήξπμεο ζην ΚΖΜΓΖ: 24 Μαξηίνπ 2017 

 Ζκεξνκελία θαη ψξα έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 24 Μαξηίνπ 2017 

θαη ψξα 10:00 

 Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζηε Γηαδηθηπαθή 

πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ: 22 Μαΐνπ 2017 

θαη ψξα 10:00 

 Ζκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ (ειεθηξνληθψλ θαη 

εληχπσλ): 26 Μαΐνπ 2017 θαη ψξα 10:00. 

 

10.3. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ησλ αλαθνηλψζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν ζα 

βαξχλνπλ ηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα. 
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10.4. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην χζηεκα. Ο ρξφλνο 

ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ 

ηνπ ζπζηήκαηνο, βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο 

ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 6 ηεο ΤΑ Π1/2390/16-

10-2013 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ 

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

απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 7 ηνπ 

Σεχρνπο 2 παξνχζαο.  

 

10.5. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη θαζ' νηνλδήπνηε άιιν 

ηξφπν δηαθνξεηηθφ απφ ηελ σο άλσ δηαδηθαζία θαη κεηά ηελ παξαπάλσ 

εκεξνκελία θαη ψξα, ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη είηε επηζηξέθνληαη ρσξίο 

λα απνζθξαγηζηνχλ, εθφζνλ απνζηαινχλ απνθιεηζηηθά εγγξάθσο, είηε δελ 

γίλνληαη απνδεθηέο κέζσ ΔΖΓΖ εθφζνλ απνζηαινχλ ειεθηξνληθά. 

 

10.6. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ (ειεθηξνληθψλ θαη εληχπσλ) ζα γίλεη 

ηέζζεξεηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

ησλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, απφ ην αξκφδην πηζηνπνηεκέλν 

ζην ζχζηεκα, ζπιινγηθφ φξγαλν (επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ [εθεμήο: «επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ»]), 

φπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 7 ηνπ Σεχρνπο 2 ηεο παξνχζαο, 

εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. 
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Άξζξν 11: Γείγκαηα 

 

11.1. Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα απαηηείηαη λα θαηαηεζνχλ δείγκαηα 

πξνο αμηνιφγεζε απφ ηνπο ππνςήθηνπο πξνκεζεπηέο, έλα γηα θάζε πιηθφ θαη 

ζε μερσξηζηή ζπζθεπαζία κε ηελ έλδεημε «ΓΔΗΓΜΑ γηα ην πιηθφ κε α/α …».  

Σα δείγκαηα ζα παξαδνζνχλ κε Γειηίν Απνζηνιήο ζην Σκήκα Γνθηκψλ θαη 

Παξαιαβψλ (Γξαθείν 6 Πεξηζζφο Σει.210-214 4231/4084) κέρξη ηελ 

θαηαιεθηηθή εκέξα θαη ψξα παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ. 

Ζ απφδεημε θαηάζεζεο ή απνζηνιήο δείγκαηνο (Γειηίν Απνζηνιήο), πνπ ζα 

ζπλνδεχεη ην δείγκα ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ εθπξφζσπν ηνπ Αλαζέηνληνο 

Φνξέα θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ δείγκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα ε ππνγεγξακκέλε 

θσηνηππία ζα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζε ειεθηξνληθή θαη ζε 

έληππε κνξθή θαη ζα επηζπλάπηεηαη ζηνλ (ππν)θάθειν Γηθαηνινγεηηθά 

πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά – Τπνβνιή Γείγκαηνο, ην αξγφηεξν κέρξη 

ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Γηα ηελ θαηάζεζε – 

ρεηξηζκφ ησλ δεηγκάησλ, ηζρχνπλ ηα δηαιακβαλφκελα ζην άξζξν 214 ηνπ 

Ν.4412/16 θαη ζηα αληίζηνηρα άξζξα ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (Σεχρνο 

3). 

 

11.2. Κάζε δείγκα, πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν ζε πνζφηεηα θαη κέγεζνο γηα 

ηελ ζρεηηθή δνθηκαζία πνπ ζα ππνζηεί. Ζ πνζφηεηα ή ην κέγεζνο ησλ 

δεηγκάησλ θαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πνπ ζα εθαξκνζηεί (κεραληθή, 

ρεκηθή ή καθξνζθνπηθή εμέηαζε ή πξαθηηθή) θαηά ην ζηάδην αμηνιφγεζεο ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο νξίδνληαη αλαιπηηθά ζηα άξζξα ησλ Σερληθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ (Σεχρνο 3). 

 

11.3. Σα δείγκαηα πξέπεη λα είλαη, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη 

απηά αμηνινγνχληαη ζην ζηάδην αμηνιφγεζεο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο κε 

καθξνζθνπηθφ έιεγρν, εξγαζηεξηαθφ έιεγρν, πξαθηηθή δνθηκαζία ή 

ζπλδπαζκφ απηψλ, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 
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11.4. Ζ επηζηξνθή ησλ δεηγκάησλ ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζηνπο νπνίνπο 

α) δελ θαηαθπξψζεθε ή δελ αλαηέζεθε ε πξνκήζεηα, αλ δελ θαηαζηξάθεθαλ, 

κεξηθψο ή νιηθψο, θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ ειέγρσλ, γίλεηαη κέζα ζε δεθαπέληε 

(15) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αλαθνίλσζεο ηεο ζρεηηθήο θαηαθχξσζεο 

ή αλάζεζεο, κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνχησλ θαη κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκά ηνπο, 

β) έγηλε ε θαηαθχξσζε ή αλάζεζε, αλ δελ θαηαζηξάθεθαλ, κεξηθψο ή νιηθψο, 

θαηά ηελ δηαδηθαζία ησλ ειέγρσλ, κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ 

επηζηξνθή ηνπο απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο θαη εθφζνλ έρεη ζπληειεζζεί ε 

νξηζηηθή παξαιαβή, κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνχησλ θαη κεηά απφ ζρεηηθφ 

αίηεκά ηνπο. 

 

Άξζξν 12: Γηεπθξηλίζεηο 

 

12.1. Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, νη αλαζέηνληεο θνξείο παξέρνπλ ζε 

φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη 

ηπρφλ ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ. Καηά ηα 

ινηπά ηζρχνπλ ηα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 297 (παξ.2) ηνπ Ν. 4412/16. 

 

12.2. Σα αλσηέξσ αηηήκαηα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ 

δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ 

Δ..Ζ.ΓΖ. θαη θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. Αηηήκαηα παξνρήο 

πιεξνθνξηψλ, ππνβάιινληαη κφλν απφ εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα 

νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή φζνπο δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ 

ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο). Σα ππφςε 

αηηήκαηα/εξσηήκαηα ππνβάιινληαη απνθιεηζηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα, 

εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ θαζνξίδνληαη παξαπάλσ θαη ζα απεπζχλνληαη 

ζηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην Γηαγσληζκφ ή ζηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα. Σα 

αηηήκαηα, ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επηζπλαπηφκελν ειεθηξνληθφ 

αξρείν ζε κνξθή αξρείνπ .pdf, κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ, ην νπνίν 
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ππνρξεσηηθά πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα παξνρήο 

δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ 

αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη. 

Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί, ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί 

πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Τπεξεζίαο, ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 

Άξζξν 13: Δθαξκνγή ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο  

 

Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε (Σεχρνο 1 απφ 

4) θαη ηα ινηπά Σεχρε, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο, ήηνη: 

 Γεληθνί Όξνη Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηε χλαςε πκθσλίαο Πιαίζην 

(Σεχρνο 2 απφ 4) 

 Δηδηθνί Όξνη – Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηε 

χλαςε πκθσλίαο Πιαίζην (Σεχρνο 3 απφ 4) 

 Πίλαθαο ησλ ππφ Πξνκήζεηα Τιηθψλ θαη Πίλαθαο Δλδεηθηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ ησλ ππφ Πξνκήζεηα Τιηθψλ (Σεχρνο 4 απφ 4) 

 

Άξζξν 14: Αξκφδην φξγαλν γηα γεληθέο πιεξνθνξίεο 

 

Γηα ινηπέο γεληθέο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη 

ζηε Γηεχζπλζε Πξνκεζεηψλ ηεο ΔΤΓΑΠ ΑΔ, κε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο σο 

αλαγξάθεηαη αλσηέξσ (αξκφδηνο ρεηξηζηήο: θπξία Δπζπκία Αλδξένπ, Σει: 210 

214 4014 - fax: 210 214 4646). 

 

Άξζξν 15: Γιψζζα ηεο δηαδηθαζίαο 

 

15.1 Δπίζεκε γιψζζα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε Διιεληθή θαη θάζε έγγξαθν ηνπ 

Αλαζέηνληνο Φνξέα είλαη ζπληεηαγκέλν ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Όια ηα 
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δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπέο Δπηρεηξήζεηο θαη πνπ ζα 

θαηαηεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη 

λφκηκα επηθπξσκέλα, είηε απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηεο 

δηαγσληδφκελεο, είηε κε ηελ επίζεζε ηεο ζθξαγίδαο „‟Apostile” ζχκθσλα κε ηε 

ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61 (πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 1497/84), ψζηε λα 

πηζηνπνηείηαη ε γλεζηφηεηά ηνπο. Ζ κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί 

λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ ΤΠ.ΔΞ., είηε απφ ην αξκφδην 

πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 

53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο 

πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία.  

 

15.2 Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη 

δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή 

επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν 

έγγξαθν απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηεο δηαγσληδφκελεο, είηε απφ 

ην πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα „‟Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε 

ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61. Ζ επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν 

θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί 

Γηθεγφξσλ.  

 

15.3 Δπηθξαηνχζα δηαηχπσζε είλαη πάληνηε ε Διιεληθή. Οη ηπρφλ ελζηάζεηο 

ζα ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα.  

 

15.4 Οη έγγξαθεο θαη πξνθνξηθέο ζπλελλνήζεηο κεηαμχ ηεο ΔΤΓΑΠ Α.Δ. (ζε 

φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο) θαη ησλ αλαδφρσλ ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ 

Διιεληθή γιψζζα. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηεπθνιχλεη ηελ 

επηθνηλσλία ησλ αιινδαπψλ ππαιιήισλ ηνπ κε ηελ ΔΤΓΑΠ Α.Δ., κε ηνλ 

νξηζκφ θαη ηελ παξνπζία δηεξκελέσλ. 

 

15.5. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε 

πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄ 
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188). Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα – εηαηξηθά ή κε – κε 

εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα, 

ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

 

Άξζξν 16: Σεθκήξην απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία  

 

Ζ ζπκκεηνρή ζηελ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ ζχλαςε ζπκθσλίαο – 

πιαηζίνπ ζπληζηά ηεθκήξην φηη ν δηαγσληδφκελνο, αιιά θαη θάζε κέινο ηνπ (ζε 

πεξίπησζε δηαγσληδφκελεο ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο) έρεη ιάβεη 

πιήξε γλψζε:  

α) ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηεπρψλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ,  

β) ηνπ λ. 4412/2016 θαη  

γ) ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην Φάθειν ηεο ζχκβαζεο.  

Οη φξνη ηεο παξνχζαο εξκελεχνληαη κε ηξφπν ψζηε λα κελ πξνθχπηεη 

αληίζεζή ηνπο κε θαλφλεο δηθαίνπ. ε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο φξνπ ηεο 

δηαθήξπμεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηεπρψλ ηεο) πξνο επηηαθηηθφ θαλφλα 

δεκνζίνπ δηθαίνπ ή πξνο θαλφλα δεκφζηαο ηάμεο, ππεξηζρχεη ν θαλφλαο 

δηθαίνπ. 

 

Άξζξν 17: Υξεκαηνδφηεζε 

 

17.1. Ζ παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πηζηψζεηο ηεο ΔΤΓΑΠ Α.Δ. 

 

17.2. Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα θαη νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 200 ηνπ λ. 4412/2016. Ζ πξνκήζεηα ππφθεηηαη ζηηο 

θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη. 

 

17.3 Ζ δε πιεξσκή ηεο ακνηβήο ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη ζε επξψ. 
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ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΖ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ  

ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ  

 

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  

Ζιεθηξνληθνχ Αλνηθηνχ Γεκφζηνπ Γηαγσληζκνχ κε πκθσλία Πιαίζην 

2 εηνχο Γηάξθεηαο θαη κε δηθαίσκα παξάηαζεο ελφο έηνπο γηα ηελ 

Πξνκήζεηα Τιηθψλ Γηθηχνπ Ύδξεπζεο ηεο ΔΤΓΑΠ Α.Δ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜ: 

Π1/2017 

ΣΔΤΥΟ 2 ΑΠΟ 4 
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ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ 

 

Άξζξν 1:  Αλαζέησλ Φνξέαο – Απνθαηλφκελα φξγαλα 

Άξζξν 2:  Γηθαηνχκελνη πκκεηνρήο 

Άξζξν 3:  Λφγνη Απνθιεηζκνχ  

Άξζξν 4:  Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη θξηηήξηα επηινγήο 

4.1.  Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ)  

4.2.  Γηθαηνινγεηηθά παξαδεθηνχ ζπκκεηνρήο  

4.3. Πξνυπνζέζεηο επαγγεικαηηθήο - ηερληθήο ηθαλφηεηαο θαη 

νηθνλνκηθήο επάξθεηαο 

4.4.  Ηζνδχλακα έγγξαθα 

4.5.  ηήξημε ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ 

Άξζξν 5:  Τπνβνιή Πξνζθνξψλ 

5.1.  Γεληθά ηνηρεία 

5.2.  Όζνλ αθνξά ζηνλ ππνθάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – 

Σερληθήο Πξνζθνξάο – Τπνβνιή Γείγκαηνο» 
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Άξζξν 1: Αλαζέησλ Φνξέαο – Απνθαηλφκελα φξγαλα 

 

1.1. Αλαζέησλ Φνξέαο είλαη ε: ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΓΡΔΤΔΧ ΚΑΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧ 

ΠΡΧΣΔΤΟΤΖ Α.Δ. (Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ.). 

 

Οδφο Χξσπνχ 156, Γαιάηζη 

Σ.Κ. 111 46 

Σει. +30 210 214 4014 

fax +30 210 214 4646 

E-mail diagonismoi@eydap.gr 

 

1.2. Απνθαηλφκελν φξγαλν ηνπ Γηαγσληζκνχ είλαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

 

1.3. Γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ε Δπηηξνπή Πξνζθπγψλ θαη θαηά ηελ εθηέιεζε 

ηεο ζχκβαζεο ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο. 

 

Άξζξν 2: Γηθαηνχκελνη πκκεηνρήο 

 

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

κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή Κνηλνπξαμίεο λνκηθψλ ή 

θπζηθψλ πξνζψπσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηε – κέιε ηεο Έλσζεο ή ζε 

θξάηε – κέιε ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) ή ζε ηξίηεο 

ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ 

εκπίπηνπλ ζηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξή ή πνιπκεξή 

ζπκθσλία κε ηελ Έλσζε. Ζ ζπκκεηνρή ησλ αλσηέξσ ζην δηαγσληζκφ κπνξεί 

λα γίλεη απεπζείαο ή κε λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπο ή κέζσ εκπνξηθψλ 

αληηπξνζψπσλ ηνπο ζηελ Διιάδα.  

 

2.2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή 
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κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο ή ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο. Ζ επηιεγείζα 

έλσζε ή πξνζσξηλή ζχκπξαμε, ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην, εάλ 

θαηαθπξσζεί ζε απηήλ ε ζχκβαζε, εθ‟ φζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο 

κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Ζ 

έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία 

ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ 

απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε 

ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο 

έλσζεο πξνκεζεπηψλ. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 

254 ηνπ Ν.4412/16. 

 

2.3. Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ, νη ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί θνξείο 

απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ 

πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζην 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Δ..Ζ.ΓΖ..) - (Γηαδηθηπαθή πχιε 

www.promitheus.gov.gr). 

 

2.4. Αιινδαπνί νη νπνίνη ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ απηνηειψο ζην 

Γηαγσληζκφ ππνρξενχληαη λα δηνξίζνπλ εθπξφζσπν θαη Αληίθιεην ζηελ 

Διιάδα, πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη ηελ πξνζθνξά ηνπο, λα δέρεηαη ηπρφλ 

αιιεινγξαθία κε ηελ ΔΤΓΑΠ θαη γεληθά λα εθπξνζσπεί ηνλ ππνςήθην ζηηο 

ζρέζεηο ηνπ κε ηελ ΔΤΓΑΠ. Ο εθπξφζσπνο θαη Αληίθιεηνο πξέπεη λα 

ππνβάιεη ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο. 

 

2.5. Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο 

απαηηείηαη: 

α. λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή 

παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη 

β. λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Δ..Ζ.ΓΖ.) - Γηαδηθηπαθή πχιε 

www.promitheus.gov.gr. 

Γηα ηελ εγγξαθή αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα 

Α.  
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Άξζξν 3: Λφγνη Απνθιεηζκνχ  

 

3.1.  Απφ ην Γηαγσληζκφ απνθιείνληαη ππνςήθηνη: 

3.1.1. Όηαλ έρεη εηο βάξνο ηνπο ή εηο βάξνο ησλ κειψλ ηνπ Γ.. απηψλ, ή ησλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ή ησλ επνπηηθψλ νξγάλσλ ή ινηπψλ πξνζψπσλ κε 

δηθαίσκα εθπξνζψπεζεο εθδνζεί ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, πνπ 

πεξηέξρεηαη ζε γλψζε ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη αθνξά 

ηα παξαθάησ αδηθήκαηα:  

 πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, θαηά ην Άξζξν 2 ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ Σεο 24εο 

Οθησβξίνπ 2008 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο.  

 Γσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Έλσζεο θαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ 

θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

 Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Άξζξνπ 1 ηεο χκβαζεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000. 

  Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο φπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο 

πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο ή εζηθή απηνπξγίαο ή ζπλέξγεηα ή 

απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο. 

 Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, θαηά ην Άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 

2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ 

απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 

3691/2008. 
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 Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ 

πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ε νπνία 

ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ.4198/2013. 

3.1.2. Όζνη δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ζηελ 

θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθαιίζεσο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηφζν ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο, φζν θαη ηνπ Διιεληθνχ Γηθαίνπ κε ηελ 

εμαίξεζε επνπζησδψλ παξεθθιίζεσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ.3 ηνπ 

Νφκνπ 4412/2016 ή φηαλ ζπληξέρνπλ επηηαθηηθνί ιφγνη δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο. 

3.1.3. Όζνη δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, φζνλ αθνξά ζηελ 

πιεξσκή ησλ θφξσλ θαη ησλ ηειψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο, ηφζν ηεο 

ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο φζν θαη ηνπ Διιεληθνχ Γηθαίνπ κε ηελ εμαίξεζε 

επνπζησδψλ παξεθθιίζεσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ.3 ηνπ Νφκνπ 

4412/2016 ή φηαλ ζπληξέρνπλ επηηαθηηθνί ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 

3.1.4. Όηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε 

δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε 

δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο 

λφκνπ. 

3.1.5. Όηαλ ε ΔΤΓΑΠ δηαζέηεη επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 

3.1.6. Όηαλ ζπληξέρεη κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ε ΔΤΓΑΠ θξίλεη φηη δελ κπνξεί 

λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα. 

3.1.7. Όηαλ ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ή επηρείξεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηνλ ππνςήθην ιφγσ πξφηεξεο ζπκκεηνρήο ηνπ/ησλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν 

θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο παξνχζεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ Νφκνπ 4412/2016, ε ΔΤΓΑΠ 

θξίλεη, αθνχ έρεη ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα, φηη δελ κπνξεί λα απνηξαπεί 
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ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη λα δηαζθαιηζηεί ε ζπκκφξθσζε κε ηελ 

ππνρξέσζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. 

3.1.8. Όηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή 

επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην 

πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 

αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, 

απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο. 

3.1.9. Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε 

ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη‟ εθαξκνγή ηνπ 

άξζξνπ 79 ηνπ Νφκνπ 4412/2016. 

3.1.10. Όηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηρεηξεί λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν 

ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο ΔΤΓΑΠ, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε. 

3.1.11. Όηαλ ε ΔΤΓΑΠ κπνξεί λα απνδείμεη, κε ηα θαηάιιεια κέζα, φηη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην 

νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ. 

3.1.12. Όηαλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζπκκεηέρεη εμσρψξηα εηαηξεία θαηά 

ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. α΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

Ν.3310/05, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

λ.3414/05, σο ακηγψο εζληθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ. 

3.1.13. Οπνηνζδήπνηε νηθνλνκηθφο θνξέαο εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο 

θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο σο άλσ παξαγξάθνπο κπνξεί λα 

πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε 

επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο 

ιφγνο απνθιεηζκνχ. Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο 

θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδεηθλχεη φηη έρεη θαηαβάιεη ή έρεη 

δεζκεπζεί λα θαηαβάιεη απνδεκίσζε γηα ηπρφλ δεκίεο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ 

ην πνηληθφ αδίθεκα ή ην παξάπησκα, φηη έρεη δηεπθξηλίζεη ηα γεγνλφηα θαη ηηο 
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πεξηζηάζεηο κε νινθιεξσκέλν ηξφπν, κέζσ ελεξγνχ ζπλεξγαζίαο κε ηηο 

εξεπλεηηθέο αξρέο, θαη έρεη ιάβεη ζπγθεθξηκέλα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα, 

θαζψο θαη κέηξα ζε επίπεδν πξνζσπηθνχ θαηάιιεια γηα ηελ απνθπγή 

πεξαηηέξσ πνηληθψλ αδηθεκάησλ ή παξαπησκάησλ. Σα κέηξα πνπ 

ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε 

ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ 

παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ 

έρεη απνθιεηζηεί, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο 

ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε 

ηεο δπλαηφηεηαο πνπ παξέρεηαη βάζεη ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαηά ηελ 

πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε ζην θξάηνο - 

κέινο ζην νπνίν ηζρχεη ε απφθαζε.  

3.1.14. Ζ απφθαζε ηνπ Αλαζέηνληνο Φνξέα γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο 

επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν εθδίδεηαη κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο επηηξνπήο ηεο 

παξαγξάθνπ 9 ηνπ αξ. 73 ηνπ λ. 4412/2016, ε νπνία εθδίδεηαη εληφο 

πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ πεξηέιεπζε ηνπ ζρεδίνπ απφθαζεο 

ηνπ Αλαζέηνληνο Φνξέα ζηελ ελ ιφγσ επηηξνπή ζπλνδεπφκελνπ απφ φια ηα 

ζρεηηθά ζηνηρεία. Με ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ν 

Αλαζέησλ Φνξέαο απνθιείεη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ηνλ ελ 

ιφγσ νηθνλνκηθφ θνξέα. Ζ απφθαζε ηνπ Αλαζέηνληνο Φνξέα, θαζψο θαη ε 

απφθαζε κε ηελ νπνία γίλνληαη δεθηά έλδηθα βνεζήκαηα θαη΄ απηήο, 

θνηλνπνηείηαη ζηελ Αξρή. 

3.1.15. Αλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζεο δηαδηθαζίαο Γηαγσληζκνχ δηαπηζησζεί 

φηη ζπληξέρεη ζην πξφζσπν ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα έλαο απφ ηνπο αλσηέξσ 

πξνβιεπφκελνπο ιφγνπο ππνρξεσηηθνχ απνθιεηζκνχ θαη εληέιεη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ιάβεη κέηξα γηα λα απνδείμεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ, ζα 

απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ 

ηεο ΔΤΓΑΠ ΑΔ θαη ε ΔΤΓΑΠ δχλαηαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο 

λα δεηήζεη ηνλ απνθιεηζκφ απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε άιιεο ελ εμειίμεη θαη 

κειινληηθέο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 παξ.1 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 306 παξ.1 ηνπ 

Νφκνπ 4412/2016. 

 

 

17PROC005971184 2017-03-24



ΣΕΤΧΟ 2 ΑΠΟ 4 
 
 

38 
 

Άξζξν 4: Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη θξηηήξηα επηινγήο 

 

4.1. Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ)  

 

4.1.1. Πξνο απφδεημε ηνπ παξαδεθηνχ ζπκκεηνρήο νη δηαγσληδφκελνη πξέπεη 

λα πξνζθνκίζνπλ ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) – 

Παξάξηεκα Α. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή 

πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΔΔΔ ηνπ Παξαξηήκαηνο Α γηα θάζε νηθνλνκηθφ 

θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.  

4.1.2. Σν ΔΔΔ απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο 

ηνπ λ. 1599/1986 (Α‟ 75), επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο 

πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

 δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί 

θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ θαηά ηηο αλσηέξσ 

παξαγξάθνπο ηεο παξνχζεο Γηαθήξπμεο, 

 πιεξνί ηα ινηπά θξηηήξηα επηινγήο ηεο παξνχζαο. 

 

4.2. Γηθαηνινγεηηθά παξαδεθηνχ ζπκκεηνρήο 

 

4.2.1. Ζ ΔΤΓΑΠ δέρεηαη σο επαξθή απφδεημε ηνπ φηη ν πξνζθέξσλ/νληεο δελ 

εκπίπηεη/νπλ ζε θακία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ αξ. 3 

ηεο παξνχζεο, ηα εμήο: 

α) γηα ηνπο ππφ παξάγξαθν 3.1.1. ιφγνπο, ηελ πξνζθφκηζε απνζπάζκαηνο 

Πνηληθνχ κεηξψνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ φηαλ πξφθεηηαη γηα θπζηθά πξφζσπα, 

ή απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ή ηζνδχλακνπ 

εγγξάθνπ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο 

ηνπ φηαλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπά θπζηθά πξφζσπα ή απφζπαζκα πνηληθνχ 

κεηξψνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ή ειιείςεη απηνχ, ηζνδπλάκνπ εγγξάθνπ πνπ 

εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο 

ή πξνέιεπζεο ηνπ αιινδαπνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ή δηαρεηξηζηέο ηνπ λνκηθνχ απηνχ 

πξνζψπνπ, ή απφζπαζκα Πνηληθνχ κεηξψνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ησλ 

νκφξξπζκσλ εηαίξσλ θαη δηαρεηξηζηψλ εάλ πξφθεηηαη γηα ΔΠΔ, ΟΔ, ΔΔ, ή 

απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ Πξνέδξνπ (θαη ηα κέιε 
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ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ) & Γ/ληνο πκβνχινπ γηα Α.Δ., ή απφζπαζκα 

Πνηληθνχ Μεηξψνπ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ γηα θάζε άιιν λνκηθφ πξφζσπν. 

ε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί γηα θαζέλα 

κέινο μερσξηζηά.  

β) γηα ηνλ ππφ παξάγξαθν 3.1.2. ιφγν, ηελ πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθνχ 

(Αζθαιηζηηθή Δλεκεξφηεηα Κχξηαο θαη Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο) ελ ηζρχ θαηά 

ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα αξρή 

απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη γηα φινπο φζνπο απαζρνινχληαη ζηνλ 

πξνζθέξνληα θαζψο θαη ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ, ησλ αζθνχλησλ 

δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ πξνζθέξνληα έρνπλ εθπιεξσζεί νη 

ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Διιεληθή Ννκνζεζία – ζε πεξίπησζε πνπ είλαη 

εκεδαπή ή αιινδαπή πνπ έρεη αλαπηχμεη δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα – ή 

ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε. ε 

πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί γηα θαζέλα κέινο 

μερσξηζηά.    

γ) γηα ηνλ ππφ παξάγξαθν 3.1.3 ιφγν, ηελ πξνζθφκηζε Πηζηνπνηεηηθνχ 

(Φνξνινγηθή Δλεκεξφηεηα) ελ ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 

ν πξνζθέξσλ θαη νη λφκηκνη εθπξφζσπνη απηνχ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα Διιεληθή Ννκνζεζία – ζε πεξίπησζε πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε 

ζηελ Διιάδα – ή ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλε. ε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ζα πξέπεη λα 

θαηαηεζεί γηα θαζέλα κέινο μερσξηζηά.  

δ) γηα ηνλ ππφ παξάγξαθν 3.1.4 ιφγν, ηελ πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθνχ ηεο 

αξκφδηαο δηθαζηηθήο αξρήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, ζπλδηαιιαγή 

ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ πησρεπηηθνχ θψδηθα, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ 

ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ 

δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο 

εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ 

άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. ε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν θξάηνο δελ εθδίδεη 

θάπνην έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ απφ ηα απαηηνχκελα ή πνπ απηφ δελ 

θαιχπηεη φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ 

έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ππνςεθίνπ ή ζηα θξάηε κέιε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε 

έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο 
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ζπκβνιαηνγξαθηθήο αξρήο. Ζ βεβαίσζε απηή λα είλαη ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ηφζν ε δηθαζηηθή φζν θαη ε αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή 

δειψλνπλ φηη θάπνηα απφ ηα δεηνχκελα πηζηνπνηεηηθά δελ εθδίδνληαη 

αλεμαηξέησο ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, απηά αληηθαζίζηαληαη 

απφ έλνξθε βεβαίσζε ελψπηνλ αξκφδηαο αξρήο. ε πεξίπησζε έλσζεο ή 

θνηλνπξαμίαο ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί γηα θαζέλα κέινο μερσξηζηά.    

ε) Γηα ηνπο ππφ παξαγξάθνπο 3.1.5 έσο θαη 3.1.10 ιφγνπο, ν πξνζθέξσλ 

αξθεί λα ζπκπιεξψζεη ηα νηθεία πεδία ηνπ ΔΔΔ, ηνπ Παξαξηήκαηνο Α. ε 

πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο ην ΔΔΔ ηνπ Παξαξηήκαηνο Α 

ππνβάιιεηαη γηα θάζε έλα απφ ηα κέιε (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν). 

δ) Σα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά ησλ εδαθίσλ α΄ έσο δ΄ ζα πξνζθνκηζηνχλ απφ 

ηνπο κεηνδφηεο θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα κε ηελ αξρή 

«winner-only», θαηά ηελ νπνία κφλνλ ν ληθήζαο πξνκεζεπηήο ηεο δηαδηθαζίαο 

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ζα θιεζεί λα ππνβάιεη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία 

πξσηφηππα.  

ζη) Όκσο, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

δεκνπξάηεζεο, κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηνπο πξνζθέξνληεο λα ππνβάιινπλ 

φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή 

ηεο δηαδηθαζίαο. 

4.2.2. Οη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ α) Βεβαίσζε ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πεξί 

ησλ κεηαβνιψλ θαη πεξί ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο ηεο Τπεξεζίαο Γεληθνχ 

Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ (Γ.Δ.ΜΖ) εθφζνλ νη ππνςήθηνη είλαη ππφρξενη πξνο 

θαηαρψξεζε, β) ην ΦΔΚ ή θαηαζηαηηθφ ζπζηάζεσο ηεο εηαηξείαο. ε 

πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ηα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα 

θαηαηεζνχλ γηα θαζέλα κέινο μερσξηζηά.   

4.2.3. ε πεξίπησζε έλσζεο, ππνβάιινληαη επίζεο πξαθηηθά απνθάζεσλ 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (ζε πεξίπησζε Α.Δ.) ή απφθαζε ησλ 

δηαρεηξηζηψλ, λνκίκσλ εθπξνζψπσλ (ζε πεξίπησζε Δ.Π.Δ. ή Ο.Δ. ή Δ.Δ.), ηα 

νπνία ζα αλαθέξνπλ:  

α) ηελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ,  

β) ηελ έγθξηζε ππνβνιήο θνηλήο Πξνζθνξάο κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο 

έλσζεο ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη νλνκαζηηθά ην κέξνο ηεο ζχκβαζεο 

(πνζνζηφ ζπκκεηνρήο) πνπ αλαιακβάλεη θάζε κέινο ηεο Έλσζεο,  
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γ) ηνλ νξηζκφ Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ γηα ην Γηαγσληζκφ ή ηνλ νξηζκφ θνηλνχ 

Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ ηεο έλσζεο γηα ην Γηαγσληζκφ θαη ηνλ ηπρφλ νξηζκφ 

Αληηθιήηνπ ηεο έλσζεο γηα ην Γηαγσληζκφ κε πιήξε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο,  

δ) ηνλ πληνληζηή/ επηθεθαιήο ηεο έλσζεο,  

ε) φηη ηα κέιε ηεο έλσζεο πνπ ππέβαιαλ πξνζθνξά επζχλνληαη 

αιιειεγγχσο, αδηαηξέησο θαη εηο νιφθιεξν έθαζην έλαληη ηεο ΔΤΓΑΠ Α.Δ.,  

ζη) φηη ζε πεξίπησζε πνπ επηιεγνχλ σο Αλάδνρνη, ζα ζπζηήζνπλ, εθφζνλ 

ηνπο δεηεζεί απφ ηελ ΔΤΓΑΠ Α.Δ., Κνηλνπξαμία ή εηαηξεία ηνπ εκπνξηθνχ 

δηθαίνπ,  

δ) φηη ε Κνηλνπξαμία ζα ζπζηαζεί κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε ηεο ζπκθσλίαο – 

πιαίζην θαη ηεο πξνκήζεηαο πιηθψλ πνπ πξνβιέπεη ε παξνχζα Γηαθήξπμε, ή 

ε εηαηξεία ζα ζπζηαζεί κε ζθνπφ κεηαμχ άιισλ ηελ πινπνίεζε ηεο 

ζπκθσλίαο - πιαίζην θαη ηεο πξνκήζεηαο πιηθψλ  πνπ πξνβιέπεη ε παξνχζα 

Γηαθήξπμε, θαη ε χκβαζε ζα ππνγξαθεί κεηά ηελ έθδνζε αξηζκνχ 

θνξνινγηθνχ κεηξψνπ απφ ηελ αξκφδηα θνξνινγηθή Αξρή. 

ε) φηη ηα κέιε ηεο Κνηλνπξαμίαο ζα είλαη αιιειεγγχσο, εμ νινθιήξνπ θαη εμ 

αδηαηξέηνπ ππεχζπλα γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο  

4.2.4. ηελ πεξίπησζε ζπζηεκέλεο θνηλνπξαμίαο ππνβάιινληαη ην ηδησηηθφ 

ζπκθσλεηηθφ ζχζηαζεο ηεο θνηλνπξαμίαο θαη ηα αλσηέξσ απφ α έσο ε 

δηθαηνινγεηηθά.  

4.2.5. Οη αλψλπκεο εηαηξείεο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ, απηνηειψο ή ζε 

Κνηλνπξαμία ή Έλσζε πξνζψπσλ ή ζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο νληφηεηα, 

ζηνλ δηαγσληζκφ θαη πξνο θάιπςε ηεο απαίηεζεο ηεο παξ. 3.1.12. ηεο 

παξνχζαο, απαηηείηαη λα δειψζνπλ ζην ΔΔΔ ηελ έιιεηςε χπαξμεο ακηγψο 

εζληθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ θαη λα πξνζθνκίζνπλ, θαηά ηελ αλάδεημή ηνπο σο 

πξνζσξηλνί κεηνδφηεο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ:  

α) Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 82/96 

(ΦΔΚ 66/Α΄/11-04-1996) «νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ Διιεληθψλ 

Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή 

πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα» 

β) Δάλ είλαη αιινδαπέο αλψλπκεο εηαηξείεο, αλεμαξηήησο ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπο ή κε ζε ειιεληθέο αλψλπκεο εηαηξείεο, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005, φπσο απηέο 
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ηξνπνπνηήζεθαλ απφ ην άξζξν 8 ηνπ λ. 3414/05 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο 

πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο.  

4.2.6. ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή 

Πξνζθνξά», νη ζπκκεηέρνληεο, νθείινπλ επηπιένλ λα θαηαζέζνπλ, 

ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζην θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ θαη 

Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 (Α/75), φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία πξέπεη αλαιπηηθά λα δειψλεηαη φηη: 

α) Απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 

β) Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 

πξνθήξπμεο, ησλ νπνίσλ νη πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε 

γλψζε. 

γ) Ζ ππνβαιιφκελε πξνζθνξά πξέπεη λα θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ 

απαηηήζεσλ (κεηαθνξάο πιηθψλ θαη κέζσλ), πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Σερληθή 

Πξνδηαγξαθή ηεο Τπεξεζίαο. 

δ) Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή. 

ε) Παξαηηνχληαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπο ζρεηηθά κε 

νπνηαδήπνηε απφθαζε ηνπ Αλαζέηνληνο Φνξέα γηα αλαβνιή ή αθχξσζε – 

καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ζη) πκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο 

δηαγσληζκνχ. 

δ) Γεζκεχνληαη ζε πεξίπησζε πνπ αλαδεηρζνχλ κεηνδφηεο, λα αλαιάβνπλ ηα 

έμνδα ησλ εθ ηνπ λφκνπ απαξαίηεησλ δεκνζηεχζεσλ ηεο δηαθήξπμεο (άξζξν 

4 παξ. 3 ηνπ λ. 3548/2007 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 46 

ηνπ Ν.3801/2009).  

4.2.7. Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο επηθχξσζεο αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, γηα ην 

ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε δηθαηνινγεηηθψλ θαη 

ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.4250/14 

(ΦΔΚ Α‟ 74/26-03-14), φπσο ηζρχεη. Τπνβαιιφκελα κε ηελ πξνζθνξά 

ειεθηξνληθά αξρεία .pdf ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη εγγξάθσλ 

πνπ δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ εθδφηε ηνπο, εθιακβάλνληαη 

σο ππνβιεζέληα απιά θσηναληίγξαθα, θαη γηα ηελ απνδνρή ηνπο ή κε 

εμεηάδνληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/14 (ΦΔΚ Α‟ 74/26-

03-14). Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζε ππνβιεζέληα ηέηνηα ζηνηρεία δηελεξγείηαη 

ππνρξεσηηθά απφ ηελ αξκφδηα γηα ην δηαγσληζκφ Τπεξεζία, 
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δεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο, πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί ε αθξίβεηα απηψλ, ζε 

πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 5%, ηδίσο δεηψληαο ηε ζπλδξνκή ησλ ππεξεζηψλ ή 

θνξέσλ πνπ εμέδσζαλ ηα πξσηφηππα. Γηαπίζησζε φηη ππνβιήζεθαλ 

αιινησκέλα ζηνηρεία, επηθέξεη θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ 

παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ.1599/86, εθφζνλ ηέηνηα πξάμε δελ 

ηηκσξείηαη απζηεξφηεξα απφ άιιε πνηληθή δηάηαμε. ε θάζε ηέηνηα πεξίπησζε, 

ε εθδνζείζα βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πξάμε, αλαθαιείηαη ακέζσο. 

4.2.8. Ζ ΔΤΓΑΠ Α.Δ., ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 

3310/05, ειέγρεη, επί πνηλή απαξαδέθηνπ ηεο ππνςεθηφηεηαο, εάλ ζηε 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζπκκεηέρεη εμσρψξηα εηαηξεία θαηά ηα αλαθεξφκελα 

ζηελ παξ. α΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, φπσο 

ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ  άξζξνπ 4  ηνπ λ. 3414/05.  

 

4.3. Πξνυπνζέζεηο  επαγγεικαηηθήο - ηερληθήο ηθαλφηεηαο θαη 

νηθνλνκηθήο επάξθεηαο 

 

Ζ ηθαλφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ εμεηάδεηαη κε ζηφρν λα δηαζθαιηζηεί ε πξνκήζεηα 

ησλ πιηθψλ. Χο εθ ηνχηνπ νη ζπκκεηέρνληεο πνπ ζα ππνβάιινπλ πξνζθνξά 

νθείινπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα απνδείμνπλ ηελ επαγγεικαηηθή, ηερληθή 

θαη νηθνλνκηθή ηνπο ηθαλφηεηα ζχκθσλα κε ηα θάησζη : 

4.3.1. Κάζε δηαγσληδφκελνο  ζα πξέπεη λα πιεξνί θαη λα ηεθκεξηψλεη 

επαξθψο ηηο παξαθάησ ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην 

Γηαγσληζκφ θαη ζπγθεθξηκέλα φηη δηαζέηεη ηελ ηερλν-νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα 

λα αληαπεμέιζεη επηηπρψο ζηηο απαηηήζεηο ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο 

πξνκήζεηαο.  

4.3.2. Κξηηήξηα επηινγήο απνηεινχλ:  

α) ε θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο,  

β) ε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα θαη  

γ) ε ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα. 

4.3.3. Ζ ΔΤΓΑΠ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη φηη νη πξνζθέξνληεο δηαζέηνπλ 

ηηο εθ ηνπ λφκνπ απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο, ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

δπλαηφηεηεο, θαζψο θαη ηηο ηερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο πξνκήζεηαο ζέηεη σο απαηηήζεηο 
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ζπκκεηνρήο ηα θάησζη αλαθεξφκελα ππ‟ αξηζκ. (1), (2) θαη (3) θξηηήξηα 

επηινγήο.  

(1) Όζνλ αθνξά ζηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, νη πξνζθέξνληεο πξέπεη λα είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα βηνκεραληθά, επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά 

κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο-κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπο, φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα ΥΗ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α‟ ηνπ Ν. 4412/2016 ή 

λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα απηφ 

θαη λα απνδεηθλχνπλ φηη δηαζέηνπλ ηηο θαηά λφκν πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ.  

Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ ππφςε θξηηεξίνπ επηινγήο, νη 

πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ηα νηθεία πεδία ηνπ ΔΔΔ ηνπ Παξαξηήκαηνο 

Α θαη πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ 

κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α‟ ηνπ Ν. 4412/2016, κε 

ην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ  ην 

εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. 

(2) Όζνλ αθνξά ζηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, νη 

πξνζθέξνληεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηελ αλαγθαία νηθνλνκηθή θαη 

ρξεκαηνδνηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Γηα ηελ απφδεημε 

ηεο απαίηεζεο ηνπ ππφςε θξηηεξίνπ επηινγήο, νη πξνζθέξνληεο 

ζπκπιεξψλνπλ ηα νηθεία πεδία ηνπ ΔΔΔ ηνπ Παξαξηήκαηνο Α θαη 

πξνζθνκίδνπλ:  

(α) Γεκνζηεπκέλνπο ηζνινγηζκνχο ησλ ηξηψλ (3) πξνεγνχκελσλ 

δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, ζε πεξίπησζε πνπ ππνρξενχληαη ζηελ έθδνζε 

ηζνινγηζκψλ. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππνρξενχληαη ζηελ έθδνζε 

ηζνινγηζκψλ πξνζθνκίδνπλ θάζε πξφζθνξν δεκφζην έγγξαθν απφ ην νπνίν 

πξνθχπηεη ν γεληθφο θχθινο εξγαζηψλ ηνπο γηα ηα πξνεγνχκελα ηξία έηε. Ο 

ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα έρεη κέζν εηήζην θχθιν εξγαζηψλ ησλ ηξηψλ (3) 

ηειεπηαίσλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ ίζν ή κεγαιχηεξν απφ ην 100% ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο 

δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3) 

δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, ηφηε ν κέζνο φξνο θχθινπ εξγαζηψλ γηα φζεο 

δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο δξαζηεξηνπνηείηαη, ζα πξέπεη λα είλαη ίζνο κε ην 100% 

ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ. ε πεξίπησζε δε Έλσζεο 

εηαηξεηψλ / Κνηλνπξαμίαο ε ζπγθεθξηκέλε ειάρηζηε πξνυπφζεζε κπνξεί λα 

θαιχπηεηαη αζξνηζηηθά απφ φια ηα κέιε Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο.  
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(β) Βεβαίσζε Σξαπέδεο γηα ηελ εχξπζκε ζπλεξγαζία θαη πηζηνιεπηηθή 

ηθαλφηεηα ηνπ πξνζθέξνληα ηνπιάρηζηνλ 20% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 

πιηθψλ γηα ηα νπνία ππνβάιεη πξνζθνξά ν ππνςήθηνο. ε πεξίπησζε δε 

Έλσζεο εηαηξεηψλ / Κνηλνπξαμίαο ε ζπγθεθξηκέλε πξνυπφζεζε κπνξεί λα 

θαιχπηεηαη αζξνηζηηθά απφ φια ηα κέιε Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο. 

ην ΔΔΔ πνπ ππνβάινπλ νη ππνςήθηνη, ε σο άλσ, ππφ ζηνηρείν β, 

απαίηεζε πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ζπκπιεξψλεηαη ζην πεδίν «άιιεο 

νηθνλνκηθέο ή ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο» ηεο Δλφηεηαο Β: Οηθνλνκηθή 

θαη ρξεκαηνδνηηθή επάξθεηα ηνπ Μέξνπο IV, Κξηηήξηα Δπηινγήο ηνπ ΔΔΔ. 

(3) Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, νη 

πξνζθέξνληεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηνπο αλαγθαίνπο αλζξψπηλνπο θαη 

ηερληθνχο πφξνπο θαη ηελ εκπεηξία γηα λα εθηειέζνπλ ηελ ζχκβαζε ζχκθσλα 

κε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο θαη ην επίπεδν πνηφηεηαο πνπ ζέηεη ε ΔΤΓΑΠ 

δπλάκεη ηεο παξνχζεο. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ ππφςε θξηηεξίνπ 

επηινγήο νη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλoπλ ηα νηθεία πεδία ηνπ ΔΔΔ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Α θαη ν πξνζσξηλφο κεηνδφηεο πξνζθνκίδεη:  

(α) Καηάινγν ζπλαθνχο εκπεηξίαο ησλ ππνςεθίσλ γηα ηα επηά (7) ηειεπηαία 

έηε (ήηνη απφ 1.1.2009) ή γηα φζν ρξφλν είλαη ζε ιεηηνπξγία (ζε πεξίπησζε 

πνπ ιεηηνπξγεί γηα ρξφλν κηθξφηεξν ησλ επηά (7) εηψλ), ζηνλ νπνίν λα 

αλαθέξνληαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο πιηθψλ 

πνιπαηζπιελίνπ (PE) γηα δίθηπα χδξεπζεο, γηα πνζφηεηεο αλάινγεο κε ηα 

πξνζθεξφκελα πιηθά, ε θάζε κηα, (δειαδή ε εκπεηξία πξέπεη λα είλαη 

ηξηπιάζηα ηεο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηαο). ε πεξίπησζε δε Έλσζεο 

εηαηξεηψλ / Κνηλνπξαμίαο ε ζπγθεθξηκέλε ειάρηζηε πξνυπφζεζε κπνξεί λα 

θαιχπηεηαη αζξνηζηηθά απφ φια ηα κέιε Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο. 

(β) Σηο αληίζηνηρεο βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο ζχκβαζεο ή ηζνδχλακα 

πηζηνπνηεηηθά απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη έρεη εθηειέζεη επηηπρψο ηελ 

ηειεπηαία επηαεηία ή γηα φζν ρξφλν ιεηηνπξγεί ηηο παξαπάλσ πξνκήζεηεο 

πιηθψλ πνιπαηζπιελίνπ (PE) γηα δίθηπα χδξεπζεο γηα ινγαξηαζκφ δεκφζηνπ ή 

ηδησηηθνχ θνξέα.  

(γ) Πηζηνπνηεηηθά πηζηνπνηεκέλνπ θνξέα απφ ην ΔΤΓ, πνπ λα βεβαηψλνπλ 

φηη νη πξνζθέξνληεο ιεηηνπξγνχλ κε ηα θάησζη απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά 

ISO, πνπ ε εκεξνκελία ιήςεο απηψλ ζα απνδεηθλχεη ηελ ήδε ζπκκφξθσζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο ηνπ πξνζθέξνληνο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο: 

ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001 ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο 

ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001 ηνπ ζπκκεηέρνληα πξνκεζεπηή 
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Σα Πηζηνπνηεηηθά ISO ζα πξέπεη λα έρνπλ ηζρχ ηνπιάρηζηνλ γηα έλα θαη 

πιένλ έηνο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. Πηζηνπνηεηηθά 

ISO ησλ νπνίσλ ε ηζρχο έρεη ιήμεη, δε ζα γίλνληαη δεθηά θαη ζα 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηα. ε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ζα 

πξέπεη λα θαηαηεζεί γηα θαζέλα κέινο μερσξηζηά.  

 

4.4. Ηζνδχλακα έγγξαθα 

 

Δάλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, 

ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα 

αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα πνπ γίλεηαη 

ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ. Γηα ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζηε ρψξα ηνπο δελ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν 

έλνξθε βεβαίσζε, απηή κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε, 

βεβαηνχκελνπ ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο απφ αξκφδηα 

δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ 

νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. 

ε πεξίπησζε κε θαηάζεζεο νηνπδήπνηε εθ ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ ε 

ππνςεθηφηεηα ζα απνξξηθζεί. 

 

4.5. ηήξημε ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ 

 

Οη Πξνζθέξνληεο δχλαληαη σο πξνο ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ αλσηέξσ 

παξαγξάθσλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ.  

Όηαλ πξνζθέξσλ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ην ΔΔΔ 

πεξηέρεη επίζεο ηηο σο άλσ πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηνπο θνξείο απηνχο. Σν 

ΔΔΔ απνηειείηαη απφ επίζεκε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληα φηη ν ζρεηηθφο 

ιφγνο απνθιεηζκνχ δελ ηζρχεη θαη/ή φηη πιεξνχηαη ην ζρεηηθφ θξηηήξην 

επηινγήο θαη παξέρεη ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο, φπσο απαηηείηαη απφ ηελ 

ΔΤΓΑΠ.  

ηελ πεξίπησζε απηή ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα απνδεηθλχεη ζηελ ΔΤΓΑΠ φηη 

ζα έρεη ζηελ δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο 

ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ.  
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Δηδηθά φηαλ νη πξνζθέξνληεο ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ 

αθνξά ηα θξηηήξηα ησλ παξαγξάθσλ 4.2 θαη 4.3 αλσηέξσ, ν πξνζθέξσλ θαη 

νη θνξείο απηνί είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Πξνο ηνλ ζθνπφ εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, ε ΔΤΓΑΠ ειέγρεη εάλ νη 

άιινη νη θνξείο, ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ν πξνζθέξσλ πξνηίζεηαη λα 

ζηεξηρζεί, πιεξνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ίδηα θξηηήξηα επηινγήο ή εάλ 

ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπο νη πξνβιεπφκελνη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε 

ιφγνη απνθιεηζκνχ. Πξνο ην ζθνπφ απηφ, απαηηείηαη λα πξνζθνκίδνληαη απφ 

ηνλ πξνζθέξνληα ηε δάλεηα εκπεηξία αα) ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν 

ζηα νηθεία πεδία ην ΔΔΔ ηνπ Παξαξηήκαηνο Α, ββ) ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά 

ησλ παξ.  4.2.2. έσο 4.2.7. ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ 

αξ. 4.3. ηεο παξνχζαο θαη γγ) ηα θαηά πεξίπησζε απνδεηθηηθά πνπ 

πξνβιέπνληαη θαηά ηελ θαηαθχξσζε. 

Ζ ΔΤΓΑΠ, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, 

απαηηεί απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα πνπ δελ πιεξνί 

ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ - είηε πξηλ είηε θαηά ηελ 

δηαδηθαζία - πξνβιεπφκελνη ιφγνη απνθιεηζκνχ, ελψ κπνξεί λα απαηηήζεη 

ηέηνηνπ είδνπο αληηθαηάζηαζε ζε πεξίπησζε ζπλδξνκήο κε ππνρξεσηηθνχ 

ιφγνπ απνθιεηζκνχ. 

 

Άξζξν 5: Τπνβνιή Πξνζθνξψλ 

 

5.1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

5.1.1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, 

ειεθηξνληθά, κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο www.promitheus.gov.gr, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα 

πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ 

θάθειν, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην Ν.4155/13 (ΦΔΚΑ/29-5-2013), ζηα 

άξζξα 264 θαη 92, 93, 94 θαη 95 ηνπ Ν.4412/16, θαζψο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηεο ΤΑ Π1/2390/16.10.2013, θαηά ηα νξηδφκελα θαη ζην 

Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζεο. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο γηα ηελ 

θαηάζεζε ησλ πξνζθνξψλ εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα 

ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην ζχζηεκα. 
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5.1.2. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή 

επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε 

ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε παξ. 3 ηνπ αξζ. 

259 ηνπ Ν4412/2016 . 

5.1.3. Σα πεξηερφκελα ηνπ αλσηέξσ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ νξίδνληαη σο εμήο 

5.1.3.1.Έλαο (1) (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά 

πκκεηνρήο- Σερληθή πξνζθνξά – Τπνβνιή δείγκαηνο». 

5.1.3.2. Έλαο (1) (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή 

Πξνζθνξά» 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη φπνπ αλαγξάθεηαη (ππν)θάθεινο, λνείηαη ε ζρεηηθή 

θαηεγνξία επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ ζην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο 

δηελέξγεηαο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

5.1.4. ε φ,ηη αθνξά ζην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ γηα πξνζθφκηζε 

εγγξάθσλ θαη αλαθνξηθά κε ηελ επηθχξσζε ησλ αληηγξάθσλ απηψλ ηζρχνπλ 

ηα δηαιακβαλφκελα ζην άξζξν 1 ηνπ Ν.4250/2014. ε φηη αθνξά δε ζηηο 

Τπεχζπλεο Γειψζεηο θαη αλαθνξηθά κε ην ρξφλν ππνβνιήο θαη ζεψξεζεο 

ηνπο, ηζρχνπλ νκνίσο ηα δηαιακβαλφκελα ζην άξζξν 3 ηνπ Ν.4250/2014. 

 

5.2. Όζνλ αθνξά ζηνλ ππνθάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθήο 

Πξνζθνξάο – Τπνβνιή Γείγκαηνο» 

 

5.2.1. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα δηθαηνινγεηηθά ή ηα άιια ζηνηρεία ησλ 

ππνθαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο - ηερληθήο πξνζθνξάο – Τπνβνιή 

Γείγκαηνο» ηνπ πξνζθέξνληνο ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε 

κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf θαη πξνζθνκίδνληαη (κε δηαβηβαζηηθφ φπνπ ζα 

αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά) θαηά πεξίπησζε 

απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή 

εθηφο ησλ εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. Σα δηθαηνινγεηηθά θαη 

ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ εθδνζεί/ ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή, ελδεηθηηθά είλαη: ε 

εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ηπρφλ παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο ζπλνδεπφκελν απφ 

ην ΦΔΚ θαη ηπρφλ έληππα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ δε δχλαληαη λα 

θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. 
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5.2.2. Σπρφλ ειεθηξνληθά ππνβαιιφκελα ηερληθά θπιιάδηα (prospectus), ζα 

πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ εθδφηε ηνπο. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε, ηα ειεθηξνληθά αξρεία .pdf απηψλ εθιακβάλνληαη σο 

ππνβιεζέληα απιά θσηναληίγξαθα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 

ηνπ λ.4250/14 (ΦΔΚ Α' 74/26-03-14), θαη γηα ηελ απνδνρή ηνπο ή κε 

εμεηάδνληαη κε βάζε ηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο. Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα 

θαη άιια έληππα – εηαηξηθά ή κε – κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ λα 

ππνβάιινληαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε 

ζηελ ειιεληθή. 

5.2.3. Οη ππεχζπλεο δειψζεηο απαηηείηαη λα θέξνπλ εκεξνκελία ηαπηφζεκε κε 

απηή ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ηνπο (ζε πεξίπησζε δηαθνξεηηθήο 

εκεξνκελίαο ζα ινγίδεηαη ε ςεθηαθή ρξνλνζήκαλζε), ε νπνία λα είλαη εληφο 

ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο 

εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Οη ελ ιφγσ δειψζεηο ζα θέξνπλ 

ςεθηαθή ππνγξαθή θαη φηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην (πξνζθέξνληα) δελ 

απαηηείηαη ζεψξεζε θαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα 

δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ. 

5.2.4. Όζα δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνζθνξάο απαηηείηαη λα ππνβιεζνχλ ζε 

έληππε κνξθή δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, 

δηνξζψζεηο ή άιινπ είδνπο αιινηψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά ή ζε 

απαηηνχκελν ζηνηρείν απηήο νπνηαδήπνηε δηφξζσζε ή πξνζζήθε, απηή 

πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κovoγξακκέvε απφ ηov πξνζθέξνληα, 

ην δε αξκφδην φξγαλν απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, 

κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Ζ πξoζθoξά 

απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ‟ απηή ή ζε ζηνηρεία ηεο, δηνξζψζεηο νη νπνίεο 

ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

5.2.5. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ή ππνβνιήο, θαηά παξέθθιηζε ησλ 

απαηηήζεσλ ηεο δηαθήξπμεο, νηνπδήπνηε εθ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ 

ππνθαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο - ηερληθήο πξνζθνξάο», ε 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

5.2.6. ηα πεξηερφκελα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία 

πεξίπησζε λα εκθαλίδνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Σπρφλ εκθάληζε 

νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ιέμεσλ φπσο «δσξεάλ»), 

απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. 

 

17PROC005971184 2017-03-24



ΣΕΤΧΟ 2 ΑΠΟ 4 
 
 

50 
 

5.2.7. Σα δείγκαηα ζα παξαδνζνχλ κε δειηίν απνζηνιήο ζην Σκήκα Γνθηκψλ 

θαη Παξαιαβψλ (Γξαθείν 6 Πεξηζζφο Σει. 210-214 4231/4084) κέρξη ηελ 

θαηαιεθηηθή εκέξα θαη ψξα παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ. Ζ απφδεημε 

θαηάζεζεο ή απνζηνιήο δείγκαηνο (δειηίν απνζηνιήο), πνπ ζα ζπλνδεχεη ην 

δείγκα ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ εθπξφζσπν ηνπ Αλαζέηνληνο Φνξέα θαηά 

ηελ παξαιαβή ηνπ δείγκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα ε ππνγεγξακκέλε θσηνηππία 

ζα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζε ειεθηξνληθή θαη ζε έληππε 

κνξθή θαη ζα επηζπλάπηεηαη ζηνλ (ππν)θάθειν Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – 

Σερληθή Πξνζθνξά – Τπνβνιή Γείγκαηνο, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ.  

5.2.8. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά 

ππνβάιινπλ φια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα 

πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

 

5.3. Όζνλ αθνξά ζηνλ ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» 

 

5.3.1. ηνλ ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», 

πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληα. Ζ Οηθνλνκηθή 

Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνξξίςεσο ζηνλ (ππφ) 

θάθειν «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», φπσο ζην Παξάξηεκα Α νξίδεηαη. 

5.3.2. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα θαη εληχπσο, εληφο ζθξαγηζκέλνπ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, 

θαθέινπ, εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή 

ηεο. Ο ζρεηηθφο θάθεινο θέξεη ηελ έλδεημε «Δπί κέξνπο Έληππα Οηθνλνκηθήο 

Πξνζθνξάο». 

5.3.3. ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ, θάζε πξνζθέξσλ πξέπεη λα 

ππνβάιιεη ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ 

ζπκπιεξσκέλν θαηά ηα αληίζηνηρα πεδία. Ζ πξνζθνξά κε ηηο αληίζηνηρεο 

ηηκέο πξέπεη λα δνζεί αλά θαηεγνξία θαη αλά πιηθφ ζηελ θαηεγνξία, γηα φζα 

πιηθά νη νηθνλνκηθνί θνξείο επηζπκνχλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά θαη γηα ηα 

νπνία ζα ζπλάςνπλ ηελ ζπκθσλία – πιαίζην, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ 

παξαξηήκαηνο Γ. 
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5.3.4. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ή θαηά παξέθθιηζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο 

δηαθήξπμεο, ππνβνιήο, δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ ππνθαθέινπ «Οηθνλνκηθή 

Πξνζθνξά», ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

5.3.5. Ζ εθ παξαδξνκήο ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο ζηνλ ππνθάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή 

Πξνζθνξά» δελ αλαγλσξίδεηαη, νχηε ζεξαπεχεηαη εθ ησλ πζηέξσλ θαη νδεγεί 

ππνρξεσηηθά ζε απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. Οκνίσο, ε εθ παξαδξνκήο 

ππνβνιή δηθαηνινγεηηθνχ ζπκκεηνρήο ή δηθαηνινγεηηθνχ ηεο ηερληθήο 

πξνζθνξάο ζηνλ ππνθάθειν «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» δελ αλαγλσξίδεηαη 

νχηε ζεξαπεχεηαη εθ ησλ πζηέξσλ θαη νδεγεί ζε απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο 

(ιφγσ κε εχξεζεο θαηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ ππνθαθέινπ 

«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο –Σερληθή Πξνζθνξά»). 

5.3.6. Απνθιίζεηο απφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο έρνπλ σο 

ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ησλ πξνζθνξψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απαηηήζεηο 

ηεο Τπεξεζίαο απνηεινχλ ζην ζχλνιφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο θαη ε 

νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε πξνο απηέο ζπλεπάγεηαη ηελ απφξξηςε ηεο 

πξνζθνξάο. 

 

Άξζξν 6: πκπιήξσζε – απνζαθήληζε πιεξνθνξηψλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ 

 

6.1. Καηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ Πξνζθνξψλ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο 

δχλαληαη λα θαινχληαη εγγξάθσο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα 

έγγξαθα ή ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβάιεη, κέζα ζε εχινγε 

πξνζεζκία, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ επηά (7) εκέξεο απφ 

ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ρξήζηεο – νηθνλνκηθνί θνξείο, ππνρξενχληαη 

επί πνηλή απνξξίςεσο ηεο πξνζθνξάο, λα ππνβάινπλ ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη θαηά πεξίπησζε εγγξάθσο (αλ δεηεζεί) ηηο δεηνχκελεο 

δηεπθξηλίζεηο – ζπκπιεξψζεηο εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ ηνπο νξίδνληαη. 

Οπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε ππνβάιιεηαη απφ ηνπο 

Γηαγσληδφκελνπο ρσξίο λα έρεη δεηεζεί δελ ιακβάλεηαη ππ‟ φςηλ. Καηά ηα 

ινηπά ηζρχνλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 310 ηνπ Ν.4412/16. 
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6.2. Ζ πην πάλσ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ζηηο αζάθεηεο, 

επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη 

δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, φπσο ηδίσο παξάιεηςε κνλνγξαθψλ, 

δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ 

Φαθέινπ Πξνζθνξάο θαη ησλ ππνθαθέισλ, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο 

ησλ εγγξάθσλ ηεο Πξνζθνξάο απφ ηελ νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηνπ 

Γηαγσληζκνχ, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ 

ηνπο, ειιείςεηο σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειή ζήκαλζε 

αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 

4250/2014 (Α' 74) θαη κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή 

βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ εγγξάθσλ ηεο Πξνζθνξάο απφ 

ηα «ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ». Ζ ζπκπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε θαηά ην πξψην εδάθην 

δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή 

ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο, αιιά κφλν ηε 

δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθφκε θαη κε λέα έγγξαθα, εγγξάθσλ ή 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί. 

 

6.3. Ζ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε ηεο παξαγξάθνπ 6.1 δελ πξέπεη λα 

εηζάγεη δηαθξίζεηο, άληζε κεηαρείξηζε ησλ Γηαγσληδνκέλσλ ή λα έρεη σο 

ζπλέπεηα επλντθή κεηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλνπ Γηαγσληδφκελνπ ζην 

Γηαγσληζκφ. 

 

6.4. Οη Γηαγσληδφκελνη κπνξνχλ λα θαινχληαη εγγξάθσο λα δηεπθξηλίζνπλ, 

κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ επηά 

(7) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο, ην 

πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ππνβάιεη, αλ 

πεξηέρεη αζάθεηεο ήζζνλνο ζεκαζίαο, αηέιεηεο, επνπζηψδεηο παξαιείςεηο ή 

πξφδεια ηππηθά ή ππνινγηζηηθά ζθάικαηα πνπ θξίλεηαη φηη κπνξεί λα 

ζεξαπεπζνχλ. Ζ δηεπθξίληζε απηή δελ πξέπεη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

νπζηψδε αιινίσζε ηεο Πξνζθνξάο θαη δελ πξέπεη λα πξνζδίδεη αζέκηην 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο Πξνζθνξάο ζε ζρέζε κε ηηο 

ινηπέο. 

 

6.5. Ζ παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο δηεπθξηλίζεσλ ζηνλ Γηαγσληδφκελν, ζχκθσλα 

κε ηηο παξαγξάθνπο 6.1 έσο 6.4, είλαη ππνρξεσηηθή, εάλ επίθεηηαη 
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απνθιεηζκφο ηνπ Γηαγσληδφκελνπ απφ ηε δηαδηθαζία, ιφγσ αζαθεηψλ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη εγγξάθσλ ηεο Πξνζθνξάο. 

 

Άξζξν 7: Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε Πξνζθνξψλ 

 

7.1. Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα 

θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 100 ηνπ Ν. 4412/16 θαη δε σο εμήο: ε 

ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ψξα, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε (Σεχρνο 1, 

Πίλαθαο πλνπηηθψλ ηνηρείσλ) γίλεηαη απνζθξάγηζε κφλν ησλ ειεθηξνληθψλ 

(ππφ)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαη «Σερληθή Πξνζθνξά». Οη 

ειεθηξνληθνί (ππν)θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη 

ειεθηξνληθά κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ, ζε 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο ησλ νπνίσλ νη 

πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο, κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πξναλαθεξνκέλσλ ππνθαθέισλ.  

 

7.2. Ακέζσο κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ 

«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαη «Σερληθή Πξνζθνξά», νη ζπκκεηέρνληεο 

ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ 

πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ. Οκνίσο, κεηά ηελ ειεθηξνληθή 

απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», νη πξνζθέξνληεο 

ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο απνζθξαγίζζεθαλ, ζα έρνπλ 

ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ 

απνζθξαγίζζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ 

πξνζθέξζεθαλ. Γηα ηελ απνζθξάγηζε, νη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψλνληαη κε 

ειεθηξνληθφ κήλπκα / εηδνπνίεζε πνπ παξάγεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα 

(ΔΖΓΖ). 

 

7.3. Αλ ε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ δελ θαηαζηεί δπλαηή ηελ 

εκέξα ηνπ Γηαγσληζκνχ γηα ιφγνπο αλψηεξεο βίαο, αλαβάιιεηαη γηα ηελ ίδηα 

ψξα ηξεηο εκέξεο κεηά απφ ηελ αξρηθή εκεξνκελία απνζθξάγηζεο. Αλ ε 

εκέξα απηή είλαη αξγία, ν Γηαγσληζκφο αλαβάιιεηαη γηα ηελ πξψηε επφκελε 

εξγάζηκε εκέξα θαη ηελ ίδηα ψξα. ηελ πεξίπησζε απηή, ε ΔΤΓΑΠ 

ελεκεξψλεη κε ηειενκνηνηππία ή κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ φινπο 

ηνπο πξνζθέξνληεο γηα ηελ αλαβνιή θαη ηελ εκέξα θαη ψξα ηεο λέαο 
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ζπλεδξίαζεο. ε πεξίπησζε πνπ ην θψιπκα πθίζηαηαη θαη θαηά ηε λέα εκέξα 

θαη ψξα, ε σο άλσ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη ζε ξεηή κέξα πνπ νξίδεη εθ 

λένπ ην αξκφδην φξγαλν. 

 

7.4. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ, κε κέξηκλα ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκνχ (ΔΓΓ), ελεκεξψλνληαη κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο κε ρξήζε 

ηνπ πζηήκαηνο, γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο απνδνρήο ή απφξξηςεο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο ζε θάζε ζηάδην. Ζ εηδνπνίεζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη κεηά 

ηελ ειεθηξνληθή αλάξηεζε ηεο ζρεηηθήο απνθάζεσο θαζψο θαη ηνπ πξαθηηθνχ 

ηεο ΔΓΓ γηα ην εθάζηνηε ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ ζην χζηεκα. Καηά ηελ 

εκεξνκελία ηεο ππφςε εηδνπνίεζεο/αλαθνίλσζεο, είλαη απνδεθηφ φηη νη 

ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ιάβεη πιένλ πιήξε γλψζε επί ηεο απφθαζεο γηα ην 

εθάζηνηε ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. Χο εθ ηνχηνπ, ε ελ ιφγσ εκεξνκελία 

απνηειεί θαη ην ρξνληθφ ζεκείν απφ ην νπνίν ππνινγίδεηαη ε λφκηκε 

πξνζεζκία, γηα ηελ άζθεζε ηπρφλ πξνζθπγψλ. 

 

Άξζξν 8: Γηαδηθαζία ειεθηξνληθήο αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ - Αλάδεημε 

κεηνδφηε 

 

8.1. Μεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή 

Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ (ΔΓΓ) πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, 

εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Δηδηθφηεξα: 

8.1.1. Ζ αξκφδηα ΔΓΓ, παξαιακβάλεη ηνπο ελζθξάγηζηνπο θαθέινπο κε ηα 

ηπρφλ επηκέξνπο απαηηνχκελα ζε έληππε κνξθή δηθαηνινγεηηθά ησλ 

πξνζθνξψλ, ηα νπνία έρνπλ θαηαηεζεί ζηελ Τπεξεζία ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

εληφο ηξηψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο. Ζ ΔΓΓ 

απνζθξαγίδεη ηνπο θπξίσο θαθέινπο θαη ηνπο ππνθαθέινπο κε ηελ έλδεημε 

«Δπηκέξνπο Έληππα Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθήο Πξνζθνξάο», 

γίλεηαη δηάηξεζε φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηα κνλνγξάθεη θαη ηα ζθξαγίδεη. Οη ππνθάθεινη κε ηελ έλδεημε «Δπί 

κέξνπο Έληππα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά 

κovoγξάθovηαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηoπoζεηoχvηαη ζε έλα 

vέo θάθειν, o oπoίoο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηελ ίδηα 

Δπηηξνπή θαη παξαδίδεηαη ζηελ Τπεξεζία Γηαγσληζκψλ. 
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8.1.2. ηε ζπλέρεηα, ε ΔΓΓ ειέγρεη γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο ηελ 

έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ 

ινηπψλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο, αμηνινγψληαο ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ 

λνκηκφηεηα ηνπ ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο – Σερληθή 

Πξνζθνξά», ηφζν ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνθάθειν φζν θαη ζε απηφλ πνπ έρεη 

πξνζθνκηζηεί εληχπσο. Γηελεξγεί ειέγρνπο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ γηα ηε 

ζπκθσλία ή αζπκθσλία ηνπο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο/απαηηήζεηο ηεο 

Γηαθήξπμεο, θαζψο θαη ηε ζπκκφξθσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ δεηγκάησλ ζηα 

νξηδφκελα ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

8.1.3. Καηά ην ζηάδην απηφ ηεο δηαδηθαζίαο, ν Αλαζέησλ Φνξέαο κπνξεί λα 

απεπζχλεη αηηήκαηα, ειεθηξνληθά - κέζσ ηεο παξερφκελεο απφ ην ζχζηεκα 

εθαξκνγήο, ζηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα 

έγγξαθα ή ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβάιεη κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην αξ. 6 ηεο παξνχζαο. 

8.1.4. ηε ζπλέρεηα, ε ΔΓΓ ζπληάζζεη Πξαθηηθφ ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη φια 

ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ ζρεηηθνχ ππνθαθέινπ, κε ηξφπν πνπ λα πξνθχπηεη εάλ 

είλαη ζχκθσλα ή φρη κε ηνπο φξνπο ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο. ην πξαθηηθφ 

απηφ θαηαγξάθνληαη νη πιεξνχληεο ηα θξηηήξηα επηινγήο, νη απνθιεηφκελνη 

απφ ην δηαγσληζκφ, θαζψο θαη νη ιφγνη απνθιεηζκνχ εθάζηνπ ησλ 

απνθιεηνκέλσλ. ην Πξαθηηθφ επίζεο πεξηιακβάλεηαη θξίζε γηα ηελ 

πιεξφηεηα ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ηελ ζπκκφξθσζε ησλ δεηγκάησλ 

ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Σν σο άλσ πξαθηηθφ ππνβάιιεηαη αξκνδίσο ζην 

απνθαηλφκελν γηα ηε ιήςε θαη έθδνζε ηεο πξνβιεπφκελεο απφθαζεο, 

φξγαλν, ήηνη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΤΓΑΠ Α.Δ.   

8.1.5. Αθνινπζεί ε θαηά ηα πξνβιεπφκελα έθδνζε απφθαζεο απφ ην σο άλσ 

απνθαηλφκελν φξγαλν γηα ην ππφςε ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ απφθαζε, 

καδί κε ην σο άλσ Πξαθηηθφ ηεο ΔΓΓ, αλαξηάηαη ειεθηξνληθά ζην χζηεκα 

ζην ρψξν ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζρεηηθή ειεθηξνληθή εηδνπνίεζε (κέζσ 

ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο) κε ρξήζε ηνπ πζηήκαηνο, απνζηέιιεηαη κε κέξηκλα 

ηεο Τπεξεζίαο Γηαγσληζκψλ πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο γηα ελεκέξσζε. 

8.1.6. Γηα φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο (δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο – 

ηερληθέο πξνζθνξέο, δείγκαηα), απφ ην απνθαηλφκελν φξγαλν θαηά ην 

αλσηέξσ ζηάδην θαη κεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο 

πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ ή ηελ εμέηαζε ηπρφλ ππνβιεζεηζψλ 
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πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ γηα ην ζηάδην, νξίδεηαη ε εκεξνκελία θαη ψξα 

ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί θαηά ην πξνεγνχκελν ζηάδην, κε 

κέξηκλα ηεο Τπεξεζίαο Γηαγσληζκψλ πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο κε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο, 

ελεκέξσζε γηα ηελ θαζνξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα δηελέξγεηαο ηεο 

ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

8.1.7. ηελ θαζνξηζζείζα σο άλσ εκεξνκελία θαη ψξα, ε ΔΓΓ πξνβαίλεη ζηελ 

ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» θαη 

νκνίσο ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ έληππνπ ππνθαθέινπ κε ηελ έλδεημε «Δπί 

κέξνπο Έληππα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο». Γηα ηελ απνζθξάγηζε νη 

ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψλνληαη κε ειεθηξνληθφ κήλπκα/εηδνπνίεζε πνπ 

παξάγεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. Σα πεξηερφκελα ησλ εληχπσλ 

ππνθαθέισλ κovoγξάθovηαη θαη ζθξαγίδovηαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαηά θχιιν. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο, ε Δπηηξνπή ηνπ 

δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε φζσλ έρνπλ ππνβάιεη νηθνλνκηθέο 

πξνζθνξέο, ζε πξαθηηθφ ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο. 

8.1.8. Αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε απφ ηελ ΔΓΓ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, 

θαηά ηελ νπνία νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ειέγρνληαη έλαληη ησλ φξσλ ηεο 

δηαθήξπμεο θαη φζεο θξηζνχλ παξαδεθηέο θαηαηάζζνληαη κε βάζε ην θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο. Ζ ΔΓΓ εηζεγείηαη/γλσκνδνηεί, κε μερσξηζηφ πξαθηηθφ, ζην 

νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζπγθξηηηθφο πίλαθαο αμηνιφγεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο, επί ηεο απνδνρήο ή 

κε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαζψο θαη επί ηεο αλάδεημεο απηψλ ζηνπο 

νπνίνπο πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλνί αλάδνρνη»), ην νπνίν 

πξαθηηθφ ππνβάιιεηαη αξκνδίσο ζην απνθαηλφκελν φξγαλν γηα ηε ιήςε θαη 

έθδνζε ηεο πξνβιεπφκελεο απφθαζεο. 

8.1.9. ηε ζπλέρεηα, ην απνθαηλφκελν φξγαλν εθδίδεη θαηά ηα πξνβιεπφκελα 

ηελ απφθαζε γηα ην ππφςε ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ θνηλνπνίεζε ηεο 

απφθαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ σο άλσ Πξαθηηθνχ, αλαξηάηαη 

ειεθηξνληθά ζην χζηεκα ζην ρψξν ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζρεηηθή ειεθηξνληθή 

εηδνπνίεζε (κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο) κε ρξήζε ηνπ πζηήκαηνο, 

απνζηέιιεηαη δε κε κέξηκλα ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο, πιελ ησλ «πξνζσξηλψλ 

αλαδφρσλ», γηα ελεκέξσζε. 
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8.1.10. Μεηά ηελ σο άλσ ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, επί ηεο εθδνζείζαο 

απφ ην απνθαηλφκελν φξγαλν, απφθαζεο γηα ην αλσηέξσ ζηάδην θαη κεηά ηελ 

άπξαθηε παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ ή ηελ 

εμέηαζε απφ ηελ Δπηηξνπή Πξνζθπγψλ ηπρφλ ππνβιεζεηζψλ ηέηνησλ 

πξνζθπγψλ, ε Τπεξεζία Γηαγσληζκψλ εηδνπνηεί εγγξάθσο, κε ειεθηξνληθφ 

ηξφπν, ηνπο πξνζθέξνληεο ζηνπο νπνίνπο πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε 

(«πξνζσξηλνί αλάδνρνη»), εληφο πξνζεζκίαο ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη 

κηθξφηεξε ησλ δέθα (10) εκεξψλ θαη κεγαιχηεξε ησλ είθνζη (20) εκεξψλ απφ 

ηε ζρεηηθή έγγξαθε εηδνπνίεζε ζε απηνχο, λα ππνβάινπλ ειεθηξνληθά κέζσ 

ηνπ πζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείνπ .pdf θαη ζε θάθειν κε ζήκαλζε 

«Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο», ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά 

πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 80 ηνπ Ν.4412/16 θαη ην άξζξν 9 ηνπ 

παξφληνο Σεχρνπο αλαθνξηθά κε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά 

ην ζηάδην θαηαθχξσζεο. Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά απνηεινχλ απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 306, θαζψο 

θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ άξζξνπ 304 ηνπ 

Ν.4412/16. Σα ελ ιφγσ έγγξαθα – δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ππνγξάθνληαη απφ 

ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. Σπρφλ απαηηνχκελεο δειψζεηο ή 

ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνπο 

έρνληεο ππνρξέσζε πξνο ηνχην θαη δελ απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε γλεζίνπ 

ππνγξαθήο. Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ 

ηνλ πξνζθέξνληα, εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή 

ππνβνιή ηνπο θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν), πνπ 

εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/14, ζηνλ 

Αλαζέηνληα Φνξέα πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε 

ππνβιεζέληα ηέηνηα ζηνηρεία δηελεξγείηαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ αξκφδηα γηα 

ην δηαγσληζκφ Τπεξεζία, δεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαθξηβσζεί ε αθξίβεηα απηψλ, ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 5%, ηδίσο δεηψληαο 

ηε ζπλδξνκή ησλ ππεξεζηψλ ή θνξέσλ πνπ εμέδσζαλ ηα πξσηφηππα. 

Γηαπίζησζε φηη ππνβιήζεθαλ αιινησκέλα ζηνηρεία επηθέξεη θπξψζεηο 

ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 

1599/86, εθφζνλ ηέηνηα πξάμε δελ ηηκσξείηαη απζηεξφηεξα απφ άιιε πνηληθή 

δηάηαμε. ε θάζε ηέηνηα πεξίπησζε, ε εθδνζείζα βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πξάμε, 

αλαθαιείηαη ακέζσο. 
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8.1.11. Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά 

θαηαθχξσζεο» ζηνπο πξνζθέξνληεο ζηνπο νπνίνπο πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε, γίλεηαη δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά θαη ηελ πξνζθφκηζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζε έληππε κνξθή, χζηεξα απφ ζρεηηθή εηδνπνίεζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ πνπ δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

ππεβιήζεζαλ. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα ΔΓΓ, 

εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ έρνπλ 

ππνβάιεη παξαδεθηέο νηθνλνκηθά πξνζθνξέο, κε κέξηκλα ηεο Τπεξεζίαο πνπ 

δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο κε 

ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ελεκέξσζε γηα ηελ θαζνξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα 

δηελέξγεηαο ηεο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο ησλ «πξνζσξηλψλ αλαδφρσλ». 

8.1.12. Ακέζσο κεηά ηελ αλσηέξσ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε, νη 

ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην 

πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο πνπ 

απνζθξαγίζζεθε. 

8.1.13. Αθνχ νινθιεξσζεί ε θαηά ηα πξνβιεπφκελα απνζθξάγηζε ηνπ 

αλσηέξσ θαθέινπ, ε Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε 

γηα ηελ πιεξφηεηα θαη λνκηκφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απηψλ θαη κε 

μερσξηζηή εηζεγεηηθή έθζεζε, γλσκνδνηεί/πξνηείλεη γηα ηε ιήςε νξηζηηθήο 

απφθαζεο απφ ηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα επί ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

8.1.14. Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ 

ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ 

αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. Ο Αλαζέησλ 

Φνξέαο κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία εθφζνλ αηηηνινγείηαη 

απηφ επαξθψο θαη θαη‟ αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο. Αλ 

θαηά ηνλ έιεγρν ησλ ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ 

δειψζεθαλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ Ν.4412/16, είλαη ςεπδή ή 

αλαθξηβή, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη εθαξκφδνληαη 

ηα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 103 ηνπ Ν.4412/16. 
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8.1.15. Ο πιήξεο θάθεινο ηνπ δηαγσληζκνχ, ππνβάιιεηαη ζηνλ Αλαζέηνληα 

Φνξέα γηα ηελ έθδνζε ηειηθήο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 316 ηνπ 

Ν.4412/16. 

8.1.16. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο 

θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ θαη φηαλ 

ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο: 

α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη 

δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ, 

β) νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα 35 θαη 36 ηνπ λ. 4129/2013, θαη 

γ) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, 

εθφζνλ ν ηειεπηαίνο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα δηθαηνινγεηηθά έπεηηα απφ 

ζρεηηθή πξφζθιεζε. 

 

8.2. Γηα ηελ αλσηέξσ πεξηγξαθείζα δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, ιακβάλνληαη 

ππφςε ηα αλαθεξφκελα ζηα άξζξα 100, 103 θαη 310 ηνπ Ν.4412/16, ζηελ 

ηερληθή πεξηγξαθή ηεο Τπεξεζίαο θαη ζηνπο εηδηθνχο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Ζ ηειηθή επηινγή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 

απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζε ηηκήο, γίλεηαη ηειηθά 

εθ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί σο 

απνδεθηέο, κε βάζε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

 

8.3. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ, κε κέξηκλα ηεο Τπεξεζίαο πνπ 

δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, ελεκεξψλνληαη κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο κε 

ρξήζε ηνπ πζηήκαηνο, γηα ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έθδνζεο απφθαζεο 

απνδνρήο ή απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο ζε θάζε ζηάδην. Ζ εηδνπνίεζε 

απηή πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ ειεθηξνληθή αλάξηεζε ηεο ζρεηηθήο 

απνθάζεσο θαζψο θαη ηνπ πξαθηηθνχ ηεο ΔΓΓ γηα ην εθάζηνηε ζηάδην ηνπ 

δηαγσληζκνχ ζην χζηεκα. Καηά ηελ εκεξνκελία ηεο ππφςε 

εηδνπνίεζεο/αλαθνίλσζεο, είλαη απνδεθηφ φηη νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ιάβεη 

πιένλ πιήξε γλψζε επί ηεο απφθαζεο γηα ην εθάζηνηε ζηάδην ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Χο εθ ηνχηνπ, ε ελ ιφγσ εκεξνκελία απνηειεί θαη ην ρξνληθφ 

ζεκείν απφ ην νπνίν ππνινγίδεηαη ε λφκηκε πξνζεζκία, γηα ηελ άζθεζε ηπρφλ 

πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ. 
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Άξζξν 9: Γηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην ηεο 

θαηαθχξσζεο 

 

9.1 Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ απφ ηνλ 

«πξνζσξηλφ αλάδνρν», ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, 

ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηα θαηά πεξίπησζε θαζνξηδφκελα ζηα άξζξα 304 

θαη 305 ηνπ Ν. 4412/16. Δάλ θάπνην απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ ελ ιφγσ 

άξζξσλ δελ αθνξά ζηα πεδία πνπ έρνπλ απνηππσζεί ζην Δπξσπατθφ 

Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), φπσο απηφ έρεη αλαξηεζεί ζηελ 

θεληξηθή ζειίδα ηνπ ΔΖΓΖ γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ, δελ απαηηείηαη ε 

πξνζθφκηζή ηνπ. Όζνλ αθνξά ζηελ πξνζεζκία θαη ηνλ ειεθηξνληθφ ηξφπν 

ππνβνιήο ηνπο ηζρχνπλ ηα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 100 ηνπ Ν.4412/16. 

 

9.2. Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ 

ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, ηζρχνπλ ηα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 

103 ηνπ Ν. 4412/16 πεξί έθπησζεο . 

 

9.3. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά, 

ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε 

νηθνλνκηθφ θνξέα (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. 

 

Άξζξν 10: Καηαθχξσζε - Αλαθνίλσζε Καηαθχξσζεο Αλάζεζεο 

 

10.1 Σα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ζα θαηαθπξσζνχλ απφ ην αξκφδην 

φξγαλν ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 105 ηνπ Ν. 4412/16. 

Τπφ ηελ επηθχιαμε ησλ δηαιακβαλνκέλσλ ζηα ηεχρε ηνπ παξφληνο 

δηαγσληζκνχ, κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο 

ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθφ 

κφλν ραξαθηήξα. 

 

10.2. χκθσλα κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 20977/07 ΚΤΑ (ΦΔΚ Β'1673), γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.3310/2005 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 

5 ηνπ Ν.3414/05, πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο, ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα, ππεχζπλε δήισζε 
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ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/86 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, κε ζεψξεζε 

γλήζηνπ ππνγξαθήο, γηα ηε κε έθδνζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.3310/05 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ 

Ν.3414/05. 

 

10.3. Δάλ πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο – Πιαίζην εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα νξηζηηθή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε κε ηζρχ δεδηθαζκέλνπ 

θαηά ην άξζξν 3 ηνπ Ν.3310/05 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ 

Ν.3414/05, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απέρεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

θαη ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε πξνζθνκίδεη ζηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα ή ηνλ 

θνξέα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζην Σκήκα Διέγρνπ Γηαθάλεηαο ηνπ 

Δζληθνχ πκβνπιίνπ Ραδηνηειεφξαζεο (ΔΡ) επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο 

απφθαζεο απηήο, θαζψο θαη αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ ησλ λνκίκσλ 

εθπξνζψπσλ ηεο επηρείξεζεο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε σο άλσ 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε. Αθνινχζσο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δεηά απφ ην 

αλσηέξσ Σκήκα ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ πεξί ζπλδξνκήο αζπκβηβάζησλ 

ηδηνηήησλ θαη απαγνξεχζεσλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ 

Ν.3310/05 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο παξ. 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ 

Ν.3414/05. 

 

10.4. ηελ πεξίπησζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ν Αλαζέησλ Φνξέαο 

ή ν θνξέαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θνηλνπνηεί ηελ ελ ιφγσ 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ζην ΔΡ καδί κε ηελ απφθαζή ηεο πεξί απνθιεηζκνχ 

ηνπ ελ ιφγσ ππνςεθίνπ, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ην αξγφηεξν πξηλ ηελ 

ππνγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ν απνθιεηζκφο ηνπ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 

2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.3310/05 φπσο αλαξηζκήζεθε θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο 

παξ. 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.3414/05. 

 

10.5. Δάλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ πξνζέιζνπλ λα ππνγξάςνπλ ηελ 

ζπκθσλία ή πξνζέιζνπλ αιιά δελ θαηαζέζνπλ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ή 

ηελ θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλε δήισζε ή ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ΔΡ εληφο 

ηνπ σο άλσ ηηζέκελνπ ρξνληθνχ νξίνπ, θεξχζζνληαη έθπησηνη κε απφθαζε 

ηνπ Αλαζέηνληνο Φνξέα, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 15 ηεο παξνχζεο. 
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Άξζξν 11: Υξφλνο Ηζρχνο Πξνζθνξψλ 

 

11.1 Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαζνξίδεηαη ζε δψδεθα (12) κήλεο, 

ήηνη 365 εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο θαηαιεθηηθήο 

εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, θαζψο θαη γηα ην ρξφλν πνπ 

απνδέρζεθαλ νη ζπκκεηέρνληεο λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. Δάλ νη 

δηαγσληδφκελνη θιήζεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ ηζρχ ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 97 ηνπ Ν.4412/16 θαη απνδέρζεθαλ ηελ παξάηαζε, νη 

πξνζθνξέο ηνπο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ θαη γηα ην επηπιένλ απηφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 

11.2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ 

ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 

11.3. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο (ειεθηξνληθά 

κε ηνλ παξερφκελν απφ ην ζχζηεκα ηξφπν), εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ 

Τπεξεζία, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη‟ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν 

κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηελ αξρηθή δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. 

Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο 

ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά 

καηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ν Αλαζέησλ Φνξέαο θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, 

αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία 

κπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο 

δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ 

δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη 

απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. 

 

Άξζξν 12: Καηαγσγή ησλ Πξνζθεξνκέλσλ Τιηθψλ 

 

12.1. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ, ππνρξενχληαη ζηνλ 

(ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή 

πξνζθνξά», λα θαηαζέζνπλ, πιένλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 4 ησλ 

Γεληθψλ φξσλ, ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86, φπσο ηζρχεη ζήκεξα 
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ππνγεγξακκέλε ςεθηαθά, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, 

πνπ λα δειψλνπλ ηελ ρψξα θαηαγσγήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πνπ 

πξνζθέξνπλ. 

 

12.2. Μεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, θαη‟ αξρήλ δελ επηηξέπεηαη ε αιιαγή 

ηνπ εξγνζηαζίνπ πνπ δειψζεθε κε ηελ πξνζθνξά θαη κε βάζε ην νπνίν έγηλε 

ε θαηαθχξσζε. Μπνξεί λα εγθξηζεί κεηά απφ αηηηνινγεκέλν αίηεκα ηνπ 

πξνκεζεπηή ε αιιαγή ηνπ εξγνζηαζίνπ κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο ΔΤΓΑΠ Α.Δ., κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο. 

 

Άξζξν 13: Γηνηθεηηθέο Δλδηθνθαλείο Πξνζθπγέο 

 

13.1. Πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή 

αξρείνπ ηχπνπ .pdf ην νπνίν θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή. 

 

13.2. Όζνλ αθνξά ζηελ θαηάζεζε ησλ ζρεηηθψλ παξαβφισλ, φπνπ 

απαηηείηαη, απηά ππνβάιινληαη απφ ηνπο πηζηνπνηεκέλνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο - ρξήζηεο ζε κνξθή αξρείνπ .pdf πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ (3) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) 

ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ή βάζεη ηνπ Ν.3943/2011 (ΦΔΚ Α' 66//31 -3-2011) θαη 

ηεο Τπνπξγηθήο απφθαζεο πεξί ειεθηξνληθνχ παξαβφινπ ΠΟΛ 1163/3-7-13 

(ΦΔΚ Β' 1675) φπσο θάζε θνξά απηά ηζρχνπλ. 

 

13.3. Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθπγψλ, ν Αλαζέησλ Φνξέαο πξνβαίλεη 

ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ ηνπ, εθαξκνδφκελσλ 

θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ λφκνπ. 

 

Άξζξν 14: Δγγπήζεηο 

 

14.1. Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά 

πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
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θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα 

ησλ εγγπήζεσλ αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα ζα 

ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε. 

 

14.2. Γελ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζην ζηάδην 

ππνβνιήο ηερληθφ-νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ήηνη γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε 

δηαδηθαζία ηεο ζχλαςεο ζπκθσλίαο - πιαίζην. 

 

14.3. Απαηηείηαη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζπκθσλίαο - πιαίζην ζε 

πνζνζηφ 0,5% επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζπκθσλίαο, εθηφο ΦΠΑ, απφ ηνπο 

αλαδφρνπο (κεηνδφηεο πξνκεζεπηέο), ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε 

ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα (Παξάξηεκα Β). 

 

14.4. Απαηηείηαη επίζεο πξφζζεηε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ εθηειεζηηθψλ 

ζπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα (Παξάξηεκα Β), ην χςνο 

ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο θάζε ζχκβαζεο, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, ε νπνία εγγχεζε θαηαηίζεηαη θαηά ηελ 

ππνγξαθή έθαζηεο εθ ησλ εθηειεζηηθψλ ζπκβάζεσλ θαη θαηαπίπηεη ζηελ 

πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ απηψλ. 

 

14.5. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο έρεη ηελ εμήο κνξθή : 

α. Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο ζε πξψηε δήηεζε Διιεληθήο Σξάπεδαο ή Σξάπεδαο 

ρψξαο ηεο Δ.Δ. ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή θξάηε κέιε ηεο 

.Γ. 

β. Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο ή Γξακκαηίνπ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ, ηνπ ΣΜΔΓΔ. 

 

14.6. ηελ πεξίπησζε έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε 

θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο 

ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε/Κνηλνπξαμία, ηα 

νπνία επζχλνληαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ. ε πεξίπησζε πνπ ε 

έλσζε/Κνηλνπξαμία πεξηβιεζεί ηνλ ηχπν λνκηθνχ πξνζψπνπ γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο ζχκβαζεο, ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο είηε αλαλεψλεηαη/επαλεθδίδεηαη 
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ζην πξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ είηε πεξηιακβάλεη φξν πνπ λα 

θαιχπηεη ην λνκηθφ πξφζσπν σο πξνο φια ηα ζηνηρεία ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 

14.7. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα 

ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ επσλπκία ηεο 

ΔΤΓΑΠ, πνπ ζπληζηά ηνλ αλαζέηνληα θνξέα πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη, δ) 

ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε 

επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ αλαδφρνπ ππέξ ηνπ νπνίνπ 

εθδίδεηαη ε εγγχεζε, δ) ηνπο φξνπο φηη: (i) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη 

ηεο δηδήζεσο, θαη (ii) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο 

θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία 

ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ πνπ ζπλάπηεηαη δπλάκεη ηεο παξνχζεο 

Γηαθήξπμεο κε ηνλ αλάδνρν, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο 

εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα 

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

απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη. 

 

14.8. ε πεξίπησζε πνπ κε ηελ ππνγξαθή ησλ εθηειεζηηθψλ ζπκβάζεσλ ζην 

πιαίζην πινπνίεζεο ησλ ζπκθσληψλ πιαίζην, πξνβιέπεηαη απ‟ απηήλ ε 

ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο, απαηηείηαη εγγχεζε πξνθαηαβνιήο ζχκθσλα κε ηα 

θαζνξηδφκελα ζηε παξ. 1δ, άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/16. 

 

14.9. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο 

εθηέιεζεο ηεο πξνο ππνγξαθή ζχκβαζεο θαη ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

πξνθαηαβνιήο, πξέπεη λα είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ, δειαδή λα ηζρχνπλ κέρξη 

ηελ επηζηξνθήο ηνπο ζηελ Σξάπεδα. 

 

Άξζξν 15: Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

 

15.1. Ζ ΔΤΓΑΠ κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, κεηά απφ γλψκε ηνπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ, καηαηψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 

ζχκθσλα κε ην αξζ. 105 θαη 203 ηνπ λ. 4412/2016, σο εμήο: 
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α) εθφζνλ ε δηαδηθαζία απέβε άγνλε είηε ιφγσ κε ππνβνιήο πξνζθνξάο είηε 

ιφγσ απφξξηςεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ή απνθιεηζκνχ φισλ ησλ 

πξνζθεξφλησλ ή ζπκκεηερφλησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ ΗΗ ηνπ 

Ν. 4412/2016 θαη ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή 

β) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 10.5 αλσηέξσ. 

 

15.2. Μαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο κπνξεί λα ιάβεη ρψξα κε εηδηθψο 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο ΔΤΓΑΠ, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, 

ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) ιφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, 

β) αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο άιιαμαλ νπζησδψο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ 

ελδηαθέξεη πιένλ ηελ ΔΤΓΑΠ, 

γ) αλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο, 

δ) αλ ε Πξνζθνξά θξηζεί σο κε ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε Δηδηθά 

γηα ηελ πεξίπησζε απηή, γηα ηελ καηαίσζε απαηηείηαη εηδηθή αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

ε) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 11.3 αλσηέξσ. 

 

15.3. Αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ε ΔΤΓΑΠ κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ 

νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθά ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην 

απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ 

εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε. 

 

15.4. Όηαλ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο, ε ΔΤΓΑΠ αθπξψλεη ηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξν ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ή, εθφζνλ νη 

ιφγνη απηνί ζπλδένληαη κε ηκήκα ηεο ζχκβαζεο, γηα ην ελ ιφγσ ηκήκα. 

 

15.5. Ζ ΔΤΓΑΠ δηαηεξεί, επίζεο, ην δηθαίσκα, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκνδίνπ 

νξγάλνπ, λα απνθαζίζεη, παξάιιεια κε ηελ αθχξσζε ή ηε καηαίσζε ηεο 
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δηαδηθαζίαο ζχλαςεο θαη ηελ επαλάιεςε νπνηαζδήπνηε θάζεο ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο, κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ ηεο ή λα πξνζθχγεη 

ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, εθφζνλ ζηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε 

πιεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 266 θαη 269 ηνπ Ν. 

4412/2016. 

 

Άξζξν 16: Δρεκχζεηα 

 

16.1. Ο Αλαζέησλ Φνξέαο δελ απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο πνπ ηεο έρνπλ 

δηαβηβάζεη νηθνλνκηθνί θνξείο θαη ηηο νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξίζεη σο 

εκπηζηεπηηθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά ησλ ηερληθψλ ή εκπνξηθψλ 

απνξξήησλ θαη ησλ εκπηζηεπηηθψλ πηπρψλ ησλ πξνζθνξψλ. 

 

16.2. Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ην άξζξν 257 ηνπ Ν.4412/16. 

 

Άξζξν 17: Κήξπμε Πξνκεζεπηή σο Δθπηψηνπ – Κπξψζεηο – Δμαηξέζεηο 

 

17.1. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ πξνζέιζεη ζηελ πξνζεζκία πνπ 

ηνπ νξίζηεθε, λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά 

έθπησηνο, κε απφθαζε ηνπ Αλαζέηνληνο Φνξέα, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 

ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα άξζξα 105 θαη 203 

ηνπ Ν.4412/16. 

 

17.2. Δπίζεο, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο:  

Α. ζε πεξίπησζε κε εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ ή κε 

ζπκκφξθσζεο κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο ΔΤΓΑΠ πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηε 

ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο  

Β. ε πεξίπησζε ππαίηηαο ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο 

ηεο ζχκβαζεο  

Γ. Γηα ηνπο θάησζη ιφγνπο: 

1. Όηαλ ν πξνκεζεπηήο δελ εθηειεί ή αδπλαηεί λα εθηειέζεη ηελ 

πξνκήζεηα. 
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2. Όηαλ ηα πξνκεζεπφκελα πιηθά δελ πιεξνχλ ηηο ζπκβαηηθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη γεληθά δελ έρνπλ ηηο ζπλνκνινγεζείζεο ηδηφηεηεο ή 

επηδφζεηο. 

3.  ηελ πεξίπησζε πνπ ηα πξνκεζεπφκελα πιηθά θξηζνχλ κε 

ηθαλνπνηεηηθά ελ φισ ή ελ κέξεη. 

4. Αλ ν αλάδνρνο πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή 

εθθαζάξηζε, αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ή γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο 

εθηέιεζεο ζε βάξνο ηνπ ή αλ εθδνζεί απφθαζε θαηά ηνπ αλαδφρνπ γηα 

αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ. 

 

17.3. Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο 

επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη κφλν 

ηηκήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή 

ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη ζχκθσλα κε ην αξ. 15 

ηεο παξνχζαο. 

 

17.4. Ο πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή 

αλάζεζε ή ηελ ζχκβαζε, φηαλ: 

17.4.1. Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθηεθε ή ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή 

παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε 

ζχκβαζε. 

17.4.2. ε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο νπφηε ν 

πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα γλσζηνπνηήζεη ζηελ ΔΤΓΑΠ Α.Δ. ηα 

πεξηζηαηηθά θαη ηνπο ιφγνπο  πνπ ζπληζηνχλ απηήλ ηελ αδπλακία 

πξνζθνκίδνληαο αλαγθαία ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά κέζα ζε είθνζη (20) 

εκέξεο απφ ηελ επέιεπζε ηνπ γεγνλφηνο αλσηέξαο βίαο. 

 

17.5. ε πεξίπησζε θήξπμεο πξνκεζεπηή εθπηψηνπ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο 

ΔΤΓΑΠ Α.Δ. ην πνζφ ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαηά ην κέξνο πνπ 

ηζρχεη. ε θάζε πεξίπησζε θαη αζρέησο ηεο θήξπμεο ηνπ πξνκεζεπηή σο 

εθπηψηνπ, ηεο θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο θαη ηεο επηβνιήο πνηληθήο ξήηξαο, ε 

ΔΤΓΑΠ Α.Δ. δηθαηνχηαη λα αμηψζεη ηελ απνθαηάζηαζε θάζε δεκίαο πνπ 

ππέζηε, απφ ηελ αζέηεζε εθ κέξνπο ηνπ παξέρνληνο ππεξεζίεο ησλ 

ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 
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Άξζξν 18: Κπξψζεηο γηα εθπξφζεζκε παξάδνζε πξνκήζεηαο 

 

18.1. Αλ ην πιηθφ θνξησζεί - παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ 

ρνξεγήζεθε ζχκθσλα κε ην άξζξν 207 ηνπ Ν.4412/16, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 

5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

 

18.2. Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ην αξ. 207 ηνπ Ν.4412/16. 

 

Άξζξν 19: Δθηεισληζκφο – Φφξνη – Γαζκνί 

 

Ο Αλάδνρνο ζα αλαιακβάλεη ηνλ εθηεισληζκφ ησλ ππφ κεηαθνξά πιηθψλ, ηα 

νπνία νθείιεη λα παξαδψζεη ζε ρψξνπο/απνζήθεο/εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

Αλαζεηφληνο Φνξέα, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα ηεχρε 

δεκνπξάηεζεο θαη ζηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή ηεο Τπεξεζίαο. Οη δαζκνί, 

θφξνη θαη ινηπέο δεκνζηνλνκηθέο επηβαξχλζεηο κεηαθνξηθψλ βαξχλνπλ ηνλ 

Πξνκεζεπηή. 

 

Άξζξν 20: Λνηπνί φξνη 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, φια ηα θχιια ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ πξνζθνξψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκπνξηθψλ θπιιαδίσλ (Prospectus, 

θσηνγξαθηψλ, ηερληθψλ θπιιαδίσλ θ.ι.π) ζα θέξνπλ ζπλερή αξίζκεζε απφ 

ην πξψην κέρξη ην ηειεπηαίν. Γηα επρεξέζηεξε αλαδήηεζε ησλ ζηνηρείσλ 

απηψλ, νη πξνζθνξέο (νηθνλνκηθέο - ηερληθέο), λα ζπλνδεχνληαη απφ 

επξεηήξην, ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ θάζε εγγξάθνπ, κε 

ηελ αληίζηνηρε αξίζκεζε πνπ θέξεη θαηά ηα αλσηέξσ (πρ νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά: θχιια 1-4, εγγπεηηθή επηζηνιή: θχιιν 5 θ.ν.θ). 
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Άξζξν 21: Παξαγγειίεο 

 

21.1. Με ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηεο θάζε εθηειεζηηθήο ζχκβαζεο ηεο 

πκθσλίαο - Πιαίζην, ε ΔΤΓΑΠ Α.Δ. κπνξεί άκεζα λα παξαγγέιιεη Τιηθά, 

φπσο θαζνξίδεηαη ζηε πκθσλία - Πιαίζην (Σεχρνο 4). 

 

21.2. Οη Παξαγγειίεο ησλ Τιηθψλ κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηζρχνο ηεο πκθσλίαο - Πιαίζην, πνπ ζα είλαη γηα 2 έηε κε δηθαίσκα 

παξάηαζεο γηα έλα επηπιένλ έηνο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο πκθσλίαο - 

Πιαίζην (Παξάξηεκα Γ).  

 

21.3. Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο εθηειεζηηθήο ζχκβαζεο κε ηνλ πξνκεζεπηή πνπ 

ζα έρεη αλαδεηρζεί κεηνδφηεο, ε εθηέιεζε ηεο παξαγγειίαο ζα ιακβάλεη ρψξα 

ην αξγφηεξν εληφο ηνπ επφκελνπ ηξηκήλνπ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο 

ηεο εθηειεζηηθήο ζχκβαζεο. 

 

21.4. Ζ πκθσλία - Πιαίζην δελ δεκηνπξγεί θακία ππνρξέσζε εθ κέξνπο ηεο 

ΔΤΓΑΠ Α.Δ. λα παξαγγείιεη Τιηθά ή λα εγγπεζεί ηελ παξαγγειία Τιηθψλ 

νπνηαζδήπνηε ζπγθεθξηκέλεο αμίαο θαη φγθνπ. Αληίζεηα δεζκεπηηθνί είλαη νη 

φξνη ησλ επηκέξνπο εθηειεζηηθψλ ζπκβάζεσλ. 

 

Άξζξν 22 : Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

 

22.1. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο 

ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ 

δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 

Παξάξηεκα ΥIV ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Β ηνπ λ. 4412/2016.  

 

22.2. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο 

ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ 
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ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο 

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

 

Άξζξν 23: Τπεξγνιαβία  

 

23.1. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο 

θαη επζχλεο ιφγσ αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο 

ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ άξζξνπ 22 ηεο 

παξνχζαο απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.  

 

23.2. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

αλαθέξεη ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο 

λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

εθηέιεζε απηήο, εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή.  

Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα θάζε αιιαγή 

ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο 

απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν 

θχξηνο αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, 

πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο. ε 

πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε ππεξγνιάβν/ 

ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε 

ηεο δηαθνπήο απηήο ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ 

νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, 

είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη ζηνλ αλαζέηνληα 

θνξέα θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία. ηελ πεξίπησζε απηή ν λένο 

ππεξγνιάβνο πξέπεη λα πιεξνί ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ αλαδφρνπ, 

ζχκθσλα κε ην αξ. 307 ηνπ λ. 4412/2017. 

 

23.3. Ο αλαζέησλ θνξέαο επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ 

γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 3 ηεο 

παξνχζαο θαη κε ηα απνδεηθηηθά κέζα ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ 

ην(α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) ν αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά ην 

πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. 

Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηεο 
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παξνχζαο, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή 

ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ.  

Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη 

απνθιεηζκνχ απαηηεί ή δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα 

εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

Άξζξν 24: εηξά ηζρχνο ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ 

 

Σα ζπκβαηηθά ηεχρε αιιεινζπκπιεξψλνληαη. ε πεξίπησζε αζάθεηαο ή 

δηαθνξεηηθήο ξχζκηζεο κεηαμχ ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ε ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο θαη ηζρχνο είλαη ε αθφινπζε:  

Α) Σεχρε Γεκνπξάηεζεο κε ηελ εμήο ζεηξά ηζρχνο: 

i) Γηαθήξπμε,  

ii)  Γεληθνί Όξνη,  

iii)  Δηδηθνί Όξνη – Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο,  

iv) Πίλαθεο ελδεηθηηθψλ πνζνηήησλ πιηθψλ θαη ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη  

v) ηα Παξαξηήκαηά ηνπο 

Β) Ο Ν. 4412/2016 

Γ) Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή  

Γ) Ζ πκθσλία – Πιαίζην κεηαμχ ηνπ Αλαζέηνληνο Φνξέα θαη ηνπ 

πξνκεζεπηή 

Δ) Ζ εθηειεζηηθή ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ Αλαζέηνληνο Φνξέα θαη ηνπ 

πξνκεζεπηή 

 

 

ΔΚ ΣΖ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 

 

 

ΗΧΑΝΝΖ ΜΠΔΝΗΖ 
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ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΖ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ  

ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ  

 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ – ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Ζιεθηξνληθνχ Αλνηθηνχ Γεκφζηνπ Γηαγσληζκνχ κε πκθσλία Πιαίζην 

2 εηνχο Γηάξθεηαο θαη κε δηθαίσκα παξάηαζεο ελφο έηνπο γηα ηελ 

Πξνκήζεηα Τιηθψλ Γηθηχνπ Ύδξεπζεο ηεο ΔΤΓΑΠ Α.Δ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ – ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  

ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜ: Π1/2017 

ΣΔΤΥΟ 3 ΑΠΟ 4  
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ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ 

 

 

Άξζξν 1: Σερληθνί Πξνζδηνξηζκνί 

Άξζξν 2:  Παξαρψξεζε „‟Know-How”- Αληηζηαζκηζηηθά Χθειήκαηα 

Άξζξν 3:  Απμνκείσζε Πνζνηήησλ 

Άξζξν 4:  Παξάδνζε Τιηθψλ 

Άξζξν 5  Σξφπνο Πιεξσκήο 

Άξζξν 6:  Κξαηήζεηο-Έμνδα 

Άξζξν 7:  Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 
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ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΑΦΖ ΤΜΦΧΝΗΑ 

ΠΛΑΗΗΟ  

 

Άξζξν 1: Σερληθνί Πξνζδηνξηζκνί 

 

1.1. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί κε βάζε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο 

ΔΤΓΑΠ Α.Δ. θαη νη ηερληθέο πξνζθνξέο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζα 

ζπληαρζνχλ, κε βάζε ηηο ππφςε ηερληθέο πξνδηαγξαθέο: 

 

Α) ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Η: ΧΛΖΝΔ ΠΟΛΤΑΗΘΤΛΔΝΗΟΤ 

Β) ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΗΗ: ΤΛΛΔΚΣΔ ΠΟΛΤΑΗΘΤΛΔΝΗΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΤΓΡΟΠΑΡΟΥΧΝ 

Γ) ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΗΗΗ: ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΟΛΤΑΗΘΤΛΔΝΗΟΤ ΔΤΘΔΧΝ ΑΚΡΧΝ 

ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΤΝΣΖΞΖ 

 

1.2. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα πξνζθεξφκελα πιηθά παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο 

ή δηαθνξνπνηήζεηο, απφ απηά πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο, απηέο πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαθέξνληαη κε ιεπηνκέξεηεο, 

ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Άιισο απηέο ζα 

απνξξίπηνληαη. 

 

1.3. Σα παξαπάλσ πιηθά λα είλαη θαηάιιεια γηα ην ζθνπφ πνπ πξννξίδνληαη, 

θαηλνχξγηα, πξφζθαηεο θαηαζθεπήο θαη ακεηαρείξηζηα. 

 

1.4. Σα πξνο πξνκήζεηα πιηθά, ζα θαιχςνπλ αλάγθεο ηεο ΔΤΓΑΠ Α.Δ. δχν 

(2) εηψλ κε δηθαίσκα παξάηαζεο γηα έλα (1) επηπιένλ έηνο. 

 

1.5. Ζ ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ, δελ είλαη επηηξεπηή. 
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1.6. Ζ πξνκήζεηα είλαη δηαηξεηή θαηά θαηεγνξίεο θαη είδνο. 

 

1.7. Δίλαη δπλαηή ε ππνβνιή νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα θαζέλα απφ ηα 

πιηθά ηεο θαηεγνξίαο. 

 

1.8. Δπηζεκαίλεηαη ηδηαηηέξσο ε πξνζνρή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζην φηη, 

φιεο νη παξάγξαθνη ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ζεσξνχληαη 

«ΑΠΑΡΑΒΑΣΟΗ ΌΡΟΗ» θαη ε κε ηήξεζε απηψλ ζπλεπάγεηαη ηελ απφξξηςε 

ηεο πξνζθνξάο. 

 

1.9. Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη κε βάζε ηηο αλσηέξσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

ΔΤΓΑΠ Α.Δ., ζηηο νπνίεο αλαγξάθνληαη θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πιηθψλ, πνπ επηζπκεί ν Αλαζέησλ Φνξέαο. 

 

1.10. πζθεπαζία - Δπηζεκάλζεηο, φπσο αθξηβψο θαζνξίδνληαη ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη ζηνπο Πίλαθεο ηνπ Παξαξηήκαηνο Ε. 

 

1.11. Πξνζθνξέο πνπ δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα 

απνξξίπηνληαη. 

 

1.12. Όιεο νη παξάγξαθνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, είλαη απαξάβαηνη 

φξνη θαη ε κε ζπκκφξθσζε ησλ πξνζθνξψλ κε απηέο, ζπλεπάγεηαη απφξξηςε 

ηεο πξνζθνξάο. 

 

Άξζξν 2: Παξαρψξεζε ‘’Know-How”- Αληηζηαζκηζηηθά Χθειήκαηα 

 

Γελ απαηηείηαη ε παξαρψξεζε „‟Know-How” θαη αληηζηαζκηζηηθψλ 

σθειεκάησλ. 
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Άξζξν 3: Απμνκείσζε Πνζνηήησλ 

 

3.1. Δπηθπιάζζεηαη ην δηθαίσκα ηεο ΔΤΓΑΠ γηα αχμεζε ησλ πνζνηήησλ θαηά 

30% (δηθαίσκα πξναίξεζεο) θαη κείσζεο 10%, ζχκθσλα κε ην αξ. 337 ηνπ λ. 

4412/2016. 

 

3.2. Δπηθπιάζζεηαη ην δηθαίσκα ηεο ΔΤΓΑΠ, γηα αχμεζε ησλ πνζνηήησλ 

θαηά 15% θαη κείσζε θαηά 50%, πεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, θαηά ηελ 

θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα άξζξα 104 

θαη 105, ηνπ Ν.4412/2016. 

 

3.3. Απηνχ ηνπ είδνπο ε απμνκείσζε, δε ζα έρεη θακία επίδξαζε ζηελ ηηκή ησλ 

πιηθψλ θαη ζηνπο ππφινηπνπο φξνπο ηεο πξνκήζεηαο. 

 

3.4. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη αλαγξαθφκελεο πνζφηεηεο είλαη ελδεηθηηθέο θαη φρη 

δεζκεπηηθέο γηα ηελ Τπεξεζία, ε νπνία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηξνπνπνίεζεο 

απηψλ εληφο ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο θαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία. 

 

Άξζξν 4: Παξάδνζε Τιηθψλ 

 

4.1 Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξαδψζνπλ ηα πιηθά, κέζα ζην 

ρξνληθφ φξην ησλ ηξηψλ κελψλ ην αξγφηεξν απφ ηελ ππνγξαθή ηεο εθάζηνηε 

εθηειεζηηθήο ζχκβαζεο θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη εηδηθφηεξα ε ζχκβαζε.  

 

4.2. Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ αξκφδηα επηηξνπή 

παξαιαβήο, φπσο νξίδεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, παξνπζία ηνπ 

πξνκεζεπηή ή λφκηκνπ εθπξνζψπνπ (εθφζνλ ην επηζπκεί) πνπ ζα 

ζπγθξνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ζα εθδίδεη ζρεηηθά πξσηφθνιια 

17PROC005971184 2017-03-24



 

 

ΣΔΤΥΟ 3 ΑΠΟ 4 

 
 

 
 

78 
 

παξαιαβήο, ηα νπνία ζα θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθψο θαη ζηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή. 

 

Άξζξν 5: Σξφπνο Πιεξσκήο    

  

5.1. Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πξνκεζεπφκελσλ πιηθψλ ζα γίλεη κε ηελ 

εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ 

πιηθψλ. Σν απηφ ζα ζπκβαίλεη θαη ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθήο παξάδνζεο ησλ 

πξνκεζεπφκελσλ πιηθψλ, κεηά ηελ νξηζηηθή ηκεκαηηθή παξαιαβή. 

 

5.2. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη θαη‟ ειάρηζηνλ ηα εμήο:  

α) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ή ζε 

πεξίπησζε απηνδίθαηεο παξαιαβήο, απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ 

ζηελ απνζήθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016.  

β) Απνδεηθηηθφ εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε ηνπ θνξέα.  

γ) Σηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή εηο ηξηπινχλ πνπ λα αλαθέξεη ηελ έλδεημε 

«Δμνθιήζεθε».  

δ) Δμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ πξνκεζεπηή, εάλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ 

έλδεημε «Δμνθιήζεθε».  

ε) Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο. 

 

5.3. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδεηαη ην άξζξν 200 ηνπ Ν.4412/16. 

 

Άξζξν 6: Κξαηήζεηο-Έμνδα 

 

6.1. Απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζα παξαθξαηείηαη Φφξνο Δηζνδήκαηνο (ΦΔ) 

ζε πνζνζηφ 4%, επί ηνπ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ θαζαξή αμία ηνπ 

πιηθνχ αθαηξνπκέλσλ ησλ θξαηήζεσλ, ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ 

Ν.2198/94. 
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6.2. Ο αλαινγνχλ ΦΠΑ βαξχλεη ηελ Τπεξεζία. 

 

6.3. Δπίζεο, ν πξνζθέξσλ επηβαξχλεηαη κε: 

- Μεηαθνξηθά, δπγηζηηθά, εθθνξησηηθά, δαζκνχο θαη ινηπά έμνδα, φπσο 

απηά θαζνξίδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ΔΤΓΑΠ 

Α.Δ., κέρξη ηελ νξηζηηθή παξάδνζε ηνπο ζηηο απνζήθεο ηεο 

παξαιαβήο. 

- Κξαηήζεηο θαη εηζθνξέο ππέξ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ θηι. 
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Άξζξν 7: Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 

516.04 
ΧΛΖΝΑ ΠΟΛΤΑΗΘΤΛΔΝΗΟΤ PE Φ25 MRS10, 

EN12201:2003, ΔΠΔΝΓΤΖ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ 

516.05 
ΧΛΖΝΑ ΠΟΛΤΑΗΘΤΛΔΝΗΟΤ PE Φ32 MRS10, 

EN12201:2003, ΔΠΔΝΓΤΖ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ 

516.01 
ΧΛΖΝΔ ΠΟΛΤΑΗΘΤΛΔΝΗΟΤ (ΡΔ) PE100, MRS10, PN16, 

SDR11, ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΓΗΑΜΔΣΡΧΝ 

515.03 
ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΑΠΟ ΠΟΛΤΑΗΘΤΛΔΝΗΟ ΡΔ100 SDR9 DN63, 

ΠΧΜΑ-ΠΧΜΑ 

515.02 
ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΑΠΟ ΠΟΛΤΑΗΘΤΛΔΝΗΟ ΡΔ100 SDR9 DN63 

ΚΑΜΠΤΛΖ 90 ΜΟΗΡΧΝ - ΠΧΜΑ 

521.01 ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΟΛΤΑΗΘΤΛΔΝΗΟΤ ΔΤΘΔΧΝ ΑΚΡΧΝ 

521.03 ΛΑΗΜΟΗ ΦΛΑΝΣΕΑ (ΔΤΘΔΧ ΑΚΡΟΤ – SPIGOT) 

521.02 
ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΟΛΤΑΗΘΤΛΔΝΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΜΟΤΦΔ, 

ΖΛΔΚΣΡΟΤΣΟΛΔ, ΖΛΔΚΣΡΟΣΑΤ, ΖΛΔΚΣΡΟΓΧΝΗΔ 

513 
ΖΛΔΚΣΡΟΔΛΛΔ ΠΑΡΟΥΖ ΓΗΑ ΑΓΧΓΟΤ PE100, ΜΔ 

ΟΡΔΗΥΑΛΚΗΝΟ ΘΖΛΤΚΟ ΠΔΗΡΧΜΑ 1”-2” 
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ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ 
 

516.04 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΩΛΘΝΑ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟΤ Φ25  
MRS 10 ME EΠENΔΤΘ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ 

 
CPV 44163160-9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Μαρτίου  2017  
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44163160-9 Αγωγοί διανομισ και εξαρτιματα 
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1 ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ 

1.1 ΓΕΝΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 

Θ παροφςα Τεχνικι Ρροδιαγραφι αναφζρεται ςτθν προμικεια, μεταφορά, τεχνικοφσ 
ελζγχουσ και δοκιμζσ, ςωλινων πολυαικυλενίου με επζνδυςθ αλουμινίου. Πλοι οι ςωλινεσ 
προορίηονται για πόςιμο νερό και για τοποκζτθςθ εντόσ του εδάφουσ. 

1.2 ΣΤΠΟΠΟΙΘΣΙΚΕ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕ 

Θ παροφςα Ρροδιαγραφι ενςωματϊνει, μζςω παραπομπϊν, απαιτιςεισ άλλων 
κανονιςτικϊν κειμζνων, χρονολογθμζνων ι μθ. Οι παραπομπζσ αυτζσ αναφζρονται ςτα 
αντίςτοιχα ςθμεία τθσ παροφςθσ και κατάλογοσ των κειμζνων αυτϊν παρουςιάηεται ςτθ 
ςυνζχεια. Ρροκειμζνου περί παραπομπϊν ςε χρονολογθμζνα κείμενα, τυχόν 
μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ ι ανακεωριςεισ αυτϊν κα ζχουν εφαρμογι ςτθν παροφςα 
όταν κα ενςωματωκοφν ςε αυτι, με τροποποίθςθ ι ανακεϊρθςι τθσ. Πςον αφορά ςτισ 
παραπομπζσ ςε μθ χρονολογθμζνα κείμενα ιςχφει θ τελευταία ζκδοςι τουσ. 

BS 6920 Τesting of non-metallic components with regard to their effect of the quality of 
water guidance notes 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-01 Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων για παροχι νεροφ, και για αποςτράγγιςθ 
και αποχζτευςθ υπό πίεςθ - Ρολυαικυλζνιο (Ε) - Μζροσ 1: Γενικά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-02 Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων για φδρευςθ κακϊσ και για αποςτράγγιςθ 
και αποχζτευςθ υπό πίεςθ - Ρολυαικυλζνιο (Ε) - Μζροσ 2: Σωλινεσ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-03 Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων για παροχι νεροφ, και για αποςτράγγιςθ 
και αποχζτευςθ υπό πίεςθ - Ρολυαικυλζνιο (Ε) - Μζροσ 3: Εξαρτιματα 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 Συςτιματα διαχείριςθσ τθσ ποιότθτασ - Απαιτιςεισ 

F1282-10 (ASTM 
International) 

Standard Specification for Polyethylene / Aluminum/ Polyethylene Composite 
Pressure Pipe 

1.3 ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ 

Οι ςωλινεσ κα είναι καταςκευαςμζνοι ςφμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ EN 
12201-02 με γενικό τίτλο «Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων για παροχι νεροφ, και για 
αποςτράγγιςθ και αποχζτευςθ υπό πίεςθ - Ρολυαικυλζνιο (Ε) - Μζροσ 2: Σωλινεσ» και κα 
ςυμμορφϊνονται με όλα τα επιμζρουσ ςυμπεριλαμβανόμενα ςε αυτό πρότυπα. 

1.3.1 ΤΛΙΚΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ – ΚΑΣΕΡΓΑΙΑ 

Οι απαιτιςεισ όςον αφορά ςτθν κατάςταςθ των ςωλινων κατά τθν παραλαβι, τθν 
εξωτερικι και εςωτερικι εμφάνιςθ τθσ επιφάνειάσ τουσ, τθν αντοχι και τθ ςτεγανότθτά 
τουσ και τθ ςυμπεριφορά τουσ ςτθ κερμοκραςία κα προςδιοριςτοφν βάςει του ΕΛΟΤ ΕΝ 
12201-2. 
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Tο υλικό πολυαικυλενίου κα είναι κατθγορίασ : Ε100 (MRS10) ςφμφωνα με το πρότυπο 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201 μζροσ 1: γενικά. 

Θ δομι του ςωλινα και οι διαςτάςεισ του , όπωσ αυτζσ περιγράφονται παρακάτω, 
προςδιορίηονται και περιγράφονται ςτθν προδιαγραφι F1282 του ASTM International.  

Ο ςωλινασ κα αποτελείται από τρία διαφορετικά ςτρϊματα υλικοφ, τα οποία κα είναι 
άρρθκτα ςυνδεδεμζνα μεταξφ τουσ με κατάλλθλο υλικό ςυγκόλλθςθσ και κα είναι τα εξισ 
από ζξω προσ τα μζςα: 

Εξωτερικι ςτρϊςθ ΘDPE (Ε100) μπλε χρϊματοσ με ελάχιςτο πάχοσ 0,4 mm για τθν 
εξαςφάλιςθ αποτελεςματικισ ςφςφιξθσ και ςτεγανότθτασ των αντίςτοιχων εξαρτθμάτων. 
Ενδιάμεςθ ςτρϊςθ αλουμινίου με ελάχιςτο πάχοσ 0,23 mm (με όρια ανοχισ + 0,09 mm). 
Αποδεκτι είναι θ επίςτρωςθ φφλλου αλουμινίου με ραφι, που κα είχε διεφκυνςθ 
παράλλθλθ του άξονα του ςωλινα.  

Εςωτερικι ςτρϊςθ HDPE (Ε100) μπλε χρϊματοσ με ανάλογο πάχοσ για τθν εξαςφάλιςθ 
του πάχουσ τοιχϊματοσ 2,5 mm, που απαιτείται από τθν προδιαγραφι, με ελάχιςτο 
επιτρεπόμενο πάχοσ 1,1 mm.  

Το τελικό ςυνολικό πάχοσ του ςωλινα (εξωτερικό Ε + αλουμίνιο + εςωτερικό Ε) πρζπει να 
είναι 2,5 mm (με όρια ανοχισ -0,3 mm, + 0,3 mm) και θ ςυνολικι εξωτερικι διάμετροσ του 
αγωγοφ 25 mm (με όριο ανοχισ + 0,3 mm). 

Θ ςυνολικι εξωτερικι διάμετροσ είναι απαραίτθτθ επί ποινι αποκλειςμοφ, κακϊσ 
οποιαδιποτε απόκλιςθ κα απαιτεί επιπλζον εργαςίεσ κατά τθ χριςθ των εξαρτθμάτων 
ςφνδεςθσ. 

1.3.2 ΗΜΑΝΗ 

 Οι ςωλινεσ κα φζρουν εμφανϊσ ςιμανςθ ςφμφωνα με τα παρακάτω ςτοιχεία: 

 Πνομα/ςιμα του καταςκευαςτι και κωδικόσ παραγωγισ 

 Ονομαςτικι διάμετροσ 

 Κατθγορία υλικοφ “PE-AL-PE” 

 Ονομαςτικι πίεςθ. 

Οι πλθροφορίεσ αυτζσ κα είναι μόνιμεσ και ευανάγνωςτεσ. Σιμανςθ με χριςθ 
αυτοκόλλθτθσ ταινίασ δεν γίνεται αποδεκτι. 

1.3.3 ΤΚΕΤΑΙΑ – ΜΕΣΑΦΟΡΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ 

Θ ςυςκευαςία/δεματοποίθςθ των ςωλινων εξαρτάται κατά κφριο λόγο από τθ διάμετρό 
τουσ.  

Θ μεταφορά των ςωλινων πολυαικυλενίου κα πρζπει να γίνεται με τζτοιο τρόπο ϊςτε να 
εξαςφαλίηεται ςε κάκε περίπτωςθ θ αποφυγι δθμιουργίασ φκορϊν (τςακίςματα, εκδορζσ, 
γδαρςίματα, κλπ.). 

Απαγορεφεται θ χριςθ ςυρματόςχοινων ι αλυςίδων ι γάντηων ι άλλων αιχμθρϊν 
αντικειμζνων κατά τθν μεταφορά και φορτοεκφόρτωςθ των ςωλινων. Οι ςωλινεσ ι οι 
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ςυςκευαςίεσ των ςωλινων κα μεταφζρονται και κα φορτοεκφορτϊνονται με πλατιοφσ 
υφαςμάτινουσ ιμάντεσ.  

Θ αποκικευςθ των ςωλινων πρζπει να γίνεται ςε καλά αεριςμζνουσ και ςτεγαςμζνουσ 
χϊρουσ ϊςτε να προφυλάςςονται από τθν θλιακι ακτινοβολία, από τισ υψθλζσ 
κερμοκραςίεσ ι από τισ άςχθμεσ καιρικζσ ςυνκικεσ. Πταν αυτό δεν είναι εφικτό, κα πρζπει 
να ςκεπάηονται με ειδικά υφάςματα (π.χ. μουςαμάδεσ) για τθν προςταςία τουσ από τθν 
υπεριϊδθ ακτινοβολία. Επιπρόςκετα, οι ςωλινεσ δεν κα πρζπει να ζρχονται ςε επαφι με 
ουςίεσ που καταςτρζφουν το Ε, όπωσ πετρζλαιο, χθμικά κλπ.  

Σωλινεσ που δεν είναι κατάλλθλα προςτατευμζνοι, δεν κα γίνονται αποδεκτοί. 

1.4 ΧΡΘΘ Ε ΠΟΙΜΟ ΝΕΡΟ 

Πςον αφορά τθν ποιότθτα των υλικϊν των ςωλινων και τθν επίπτωςθ αυτϊν ςτθν 
ποιότθτα του νεροφ που ζρχεται ςε επαφι με αυτά, ο προμθκευτισ πρζπει να παρζχει 
πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ/ελζγχου για χριςθ ςε δίκτυα μεταφοράσ πόςιμου νεροφ. 

Το πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ/ελζγχου πρζπει να ζχει εκδοκεί από αναγνωριςμζνο 
Φορζα Ριςτοποίθςθσ τθσ Ε.Ε. (ενδεικτικά: DVGW-ΤΗW Γερμανίασ, ΚΙWA Ολλανδίασ, WRΑS 
Μεγ.Βρετανίασ, Ινςτιτοφτο Pasteur Γαλλίασ, EBETAM κ.α.), ο οποίοσ πρζπει να είναι 
διαπιςτευμζνοσ για το ςυγκεκριμζνο πεδίο από αναγνωριςμζνο φορζα διαπίςτευςθσ, που 
είναι αντίςτοιχα μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Συνεργαςίασ για τθ Διαπίςτευςθ (European 
Cooperation for Accreditation – EA) και μζλοσ τθσ αντίςτοιχθσ Συμφωνίασ Αμοιβαίασ 
Αναγνϊριςθσ (MLA) αυτισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν Εγκφκλιο 5817/2θ ΔΚΒΡ 
364/Φ.20/29-04-2013 του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, 
Μεταφορϊν & Δικτφων, ςε εφαρμογι τθσ Υ.Α. Αρικμ. Οικ. 14097/757 (ΦΕΚ3346/Β/14-12-
2012).   

O προμθκευτισ πρζπει να παρζχει πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ και εγκρίςεισ ςφμφωνα 
με μια τουλάχιςτον από τισ παρακάτω οδθγίεσ: DVGW W270 και UBA-coatings Guideline, 
DGS/VS4, WRAS BS 6920, ANSI/NSF 61 ι  τθσ KIWA. 

2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.1 ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 

Οι διαγωνιηόμενοι υποχρεοφνται μαηί με τθν προςφορά τουσ να υποβάλλουν επί ποινι 
αποκλειςμοφ ζνα δείγμα μικουσ 1,5μ. 
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2.2 ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Με τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ οι διαγωνιηόμενοι πρζπει να προςκομίςουν τα παρακάτω 
δικαιολογθτικά επί ποινι αποκλειςμοφ:  

 Ρρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια και πλιρθ τεχνικι περιγραφι των ςωλινων. 
Επιςθμαίνεται ότι, ςτα διάφορα ζγγραφα ξενόγλωςςων οίκων, όπωσ πιςτοποιθτικά, 
δθλϊςεισ, εκκζςεισ δοκιμϊν, κλπ., κα βεβαιϊνεται θ γνθςιότθτά τουσ με τθν 
επιςθμείωςθ τθσ Σφραγίδασ τθσ Χάγθσ (Apostille). 

 Ριςτοποιθτικό κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 του εργοςταςίου καταςκευισ –
ςυμμετζχοντα προμθκευτι των ςωλινων. 

 Ριςτοποιθτικό – υπεφκυνθ διλωςθ του προμθκευτι πρϊτθσ φλθσ ότι ανικει ςτο 
ςφνδεςμο PE100+ Association. 

 Ριςτοποιθτικά, εγκρίςεισ και εκκζςεισ δοκιμϊν αναφορικά με τθν καταλλθλότθτα 
των προςφερόμενων ςωλινων για χριςθ ςε δίκτυα πόςιμου φδατοσ, ςφμφωνα με 
τισ απαιτιςεισ που αναγράφονται ςτθν παράγραφο 1.4 τθσ παροφςασ τεχνικισ 
προδιαγραφισ. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ προμθκευτι, ςτθν οποία να αναφζρει ότι τα προςφερόμενα 
υλικά ςυμμορφϊνονται με τθν παροφςα τεχνικι προδιαγραφι τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε.. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα αναφζρονται με ςαφινεια τα ςτοιχεία και ο 
τόποσ εγκατάςταςθσ του εργοςταςίου καταςκευισ. 

 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δφο (2) χρόνια από το εργοςτάςιο καταςκευισ. 

 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δφο (2) χρόνια από τον προμθκευτι. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα οριοκετοφνται με ςαφινεια οι τμθματικζσ 
παραδόςεισ, ςφμφωνα με τα ηθτοφμενα του διαγωνιςμοφ. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα αναφζρεται ότι οι ςωλινεσ που κα παραδοκοφν 
κα είναι ίδιοι με το αξιολογθκζν δείγμα. 

 Φωτοτυπία του δελτίου αποςτολισ υπογεγραμμζνο από τον υπεφκυνο τθσ 
Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., για τθν παράδοςθ ενόσ δείγματοσ ςτισ εγκαταςτάςεισ Ρεριςςοφ τθσ 
Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. (ςτο Τμιμα Δοκιμϊν & Ραραλαβϊν τθσ Δ/νςθσ Ρρομθκειϊν & 
Μεταφορϊν, Ωρωποφ 156 Γαλάτςι), ταυτόχρονα με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ.   

Επιςθμαίνεται ότι, για τουσ ςωλινεσ και τα εξαρτιματα αυτϊν, ςε εφαρμογι τθσ Υ.Α. 
Αρικμ. Οικ. 14097/757 (ΦΕΚ3346/Β/14-12-2012) ιςχφουν τα εξισ: 

— Για ςωλινεσ που παράγονται ςτθν Ελλάδα, απαιτείται θ επί ποινι αποκλειςμοφ, 
προςκόμιςθ Πιςτοποιθτικοφ υμμόρφωςθσ με το ΕΛΟΣ ΕΝ12201 Μζρθ 1-3. Το 
Ριςτοποιθτικό Συμμόρφωςθσ χορθγείται, από τθν Ανϊνυμο Εταιρεία Βιομθχανικισ 
Ζρευνασ, Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ και Εργαςτθριακϊν Δοκιμϊν, Ριςτοποίθςθσ και 
Ροιότθτασ (ΕΒΕΣΑΜ Α.Ε., άρκρο 63 του Ν.4002/2011 και άρκρο 19 του Ν.4038/2012). 
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— Για ςωλινεσ που παράγονται ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςτθν 
Σουρκία ι που παράγονται νόμιμα ςε κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΗΕ, που αποτελεί 
ςυμβαλλόμενο μζροσ τθσ Συμφωνίασ για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χϊρο (Ε.Ο.Χ.), 
απαιτείται θ επί ποινι αποκλειςμοφ, προςκόμιςθ Πιςτοποιθτικών υμμόρφωςθσ 
ι/και Εκκζςεων δοκιμών, που ζχουν εκδοκεί ςτθ χϊρα προζλευςθσ από 
αναγνωριςμζνο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ. 

— Για ςωλινεσ που παράγονται ςε χϊρεσ εκτόσ Ε.Ε. απαιτείται θ επί ποινι αποκλειςμοφ, 
προςκόμιςθ Πιςτοποιθτικοφ Ελζγχου, που εκδίδεται από τθν ΕΒΕΣΑΜ Α.Ε. 

2.2.1 ΓΛΩΑ ΤΝΣΑΞΗ 

Γλϊςςα ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ορίηεται θ ελλθνικι. 

Για όλα τα ηθτοφμενα ζγγραφα, πιςτοποιθτικά και λοιπά δικαιολογθτικά γίνεται αποδεκτι 
και θ αγγλικι γλϊςςα. 

Υποβαλλόμενα ζγγραφα, πιςτοποιθτικά και λοιπά δικαιολογθτικά ςε άλλθ γλϊςςα πλθν τθσ 
ελλθνικισ και τθσ αγγλικισ δεν λαμβάνοντα υπ’ όψιν και κεωροφνται ωσ μθ 
προςκομιςκζντα, εκτόσ αν ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα. 

Εξαίρεςθ αποτελοφν ςχζδια ι ζγγραφα που περιζχουν αποκλειςτικά μετριςεισ (με 
αρικμοφσ και διεκνι ςφμβολα), τα οποία γίνονται αποδεκτά και ςε άλλθ ευρωπαϊκι 
γλϊςςα.  

Τα ζγγραφα, όπωσ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, βεβαιϊςεισ, που εκδίδονται από το εργοςτάςιο 
καταςκευισ, το οποίο βρίςκεται εκτόσ τθσ Ελλάδασ, πρζπει να είναι κεωρθμζνα ςφμφωνα 
με τθ Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ και να φζρουν τθν Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). 

2.3 ΔΙΕΝΕΡΓΟΤΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

2.3.1 ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΑΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Ο ζλεγχοσ και θ τεχνικι αξιολόγθςθ των προςκομιςκζντων δειγμάτων κα γίνεται από τθν 
αρμόδια Επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ που θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. κα ορίςει.  

Τα δείγματα κα εξετάηονται ςχολαςτικά ςτο φωσ με γυμνό οφκαλμό και κα ελζγχονται για 
αυλακϊςεισ, παραμορφϊςεισ, ελαττϊματα, ανομοιογζνειεσ, κλπ.  Θα ελζγχονται επίςθσ τα 
γεωμετρικά χαρακτθριςτικά των ςωλινων (εξωτερικι διάμετροσ, κ.α.), ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. 

Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα να ανακζςει ςε πιςτοποιθμζνο εργαςτιριο να προβεί 
ςε όλουσ τουσ ελζγχουσ και δοκιμζσ που απαιτοφνται (βάςει των απαιτιςεων των 
προτφπων ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2) ςε προςκομιςκζντα δείγματα, για να εξαςφαλιςκοφν τα 
προδιαγραφόμενα μθχανικά και φυςικά χαρακτθριςτικά τουσ κακϊσ και οι 
προδιαγραφόμενεσ αντοχζσ των ςωλινων ςε υδροςτατικζσ φορτίςεισ και χθμικζσ 
προςβολζσ. Σε περιπτϊςεισ που οι ζλεγχοι δείγματοσ δεν είναι επιτυχείσ (οι διαπιςτωμζνεσ 
αποκλίςεισ είναι εκτόσ των ορίων αποδοχισ), θ προςφορά του διαγωνιηόμενου 
απορρίπτεται και ο διαγωνιηόμενοσ αποκλείεται από τθν περαιτζρω διαδικαςία. 
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Από το ςφνολο των προαναφερόμενων ελζγχων (δικαιολογθτικά και ζλεγχοσ δείγματοσ) κα 
προκφψουν οι διαγωνιηόμενοι εκείνοι που πλθροφν τισ τεχνικζσ και λοιπζσ προχποκζςεισ 
ϊςτε ςτθ ςυνζχεια να αναδειχτεί ο μειοδότθσ. 

2.3.2 ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΜΕΙΟΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

Εργοςταςιακόσ ζλεγχοσ/ δοκιμζσ :  

Ο ζλεγχοσ και θ ποιοτικι παραλαβι τθσ προμικειασ των ςωλινων κα γίνει από τθν 
αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ που θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. κα ορίςει για το ςκοπό αυτό, θ οποία 
ςτθ ςυνζχεια κα ςυντάξει το ςχετικό πρωτόκολλο. Κατά τθ φάςθ τθσ παραλαβισ είναι ςτθ 
διακριτικι ευχζρεια τθσ επιτροπισ να ςυνεργαςτεί με ελεγκτζσ εκπροςϊπουσ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. 
Α.Ε. ι και με εξωτερικό επικεωρθτι. 

Ο ζλεγχοσ και θ ποιοτικι παραλαβι τθσ προμικειασ κα γίνει από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ, 
θ οποία κα πρζπει υποχρεωτικά να παρακολουκεί όλθ τθ διαδικαςία παραγωγισ τθσ 
εκάςτοτε παραγγελίασ και τουσ εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ και θ οποία ςτθ ςυνζχεια κα 
ςυντάξει το ςχετικό πρωτόκολλο. Θ διενζργεια τθσ ποιοτικισ παραλαβισ τθσ προμικειασ 
των ςωλινων κα υλοποιθκεί ωσ εξισ: 

 Οι ζλεγχοι/δοκιμζσ των ςωλινων κα γίνουν παρουςία τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ, 
μετά από ζγγραφθ ειδοποίθςθ του προμθκευτι τουλάχιςτον δζκα (10) θμζρεσ 
νωρίτερα από τθ δοκιμι. Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να χορθγεί χωρίσ καμία 
επιβάρυνςθ όλα τα ςτοιχεία που απαιτοφνται για να εξακριβϊςει θ Επιτροπι αν οι 
ςωλινεσ είναι καταςκευαςμζνοι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Τεχνικισ 
Ρροδιαγραφισ και των ςχετικϊν προτφπων. 

Οι εκπρόςωποι τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. ι/και ο Εξωτερικόσ Επικεωρθτισ, κα ζχουν 
ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτα τμιματα του εργοςταςίου καταςκευισ ι/και ςτισ 
εγκαταςτάςεισ του Ρρομθκευτι.   

 Θ λιψθ και θ διαμόρφωςθ των δειγμάτων για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ των 
ςωλινων, κακϊσ και οι δοκιμζσ, κα γίνονται ςφμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. 

 Για τθν ποιοτικι παραλαβι κάκε τμθματικισ παράδοςθσ των ςωλινων θ Επιτροπι 
Ραραλαβισ διατθρεί το δικαίωμα να διενεργιςει ζλεγχο ποιότθτασ ςτισ 
εγκαταςτάςεισ του προμθκευτι ςε ποςοςτό ζωσ και 3% ανά κωδικό υλικοφ, ςε 
ςωλινεσ τθσ επιλογισ τθσ Επιτροπισ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ κα περιλαμβάνει οπτικό 
ζλεγχο του ςωλινα, δοκιμζσ και ελζγχουσ ςφμφωνα με τα  ιςχφοντα Ευρωπαϊκά 
πρότυπα.  
Οι ζλεγχοι διενεργοφνται ςε δείγματα τυχαίασ επιλογισ τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ 
τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε.  για κάκε υπό παραλαβι ποςότθτα, ανά κωδικό υλικοφ και 
ενδεικτικά είναι οι εξισ: 
 Γεωμετρικά χαρακτθριςτικά (διάμετροσ, πάχοσ, παραμόρφωςθ -ovality). 

 Εμφάνιςθ 

 Δοκιμζσ υδραυλικισ πίεςθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 9.6.2 τθσ προδιαγραφισ 
F1282 (ASTM International) κατά τθν οποία λαμβάνονται 6 δείγματα μικουσ 
τουλάχιςτον όςο το δεκαπλάςιο τθσ εξωτερικισ διαμζτρου του ςωλινα αλλά όχι 
μικρότερο των 250μμ και υπόκεινται ςε δοκιμι πίεςθσ ςφμφωνα με τον πίνακα  
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(Minimum Sustained Pressure for PE-AL-PE Composite Pipe) τθσ εν λόγω 
προδιαγραφισ. 

 Ring test ςφμφωνα με τθν παράγραφο 9.4 τθσ προδιαγραφισ F1282 (ASTM 
International) 

Σε περιπτϊςεισ αςτοχίασ των αναφερόμενων ελζγχων τθσ ελεγχόμενθσ ποςότθτασ, 
κα γίνεται επανάλθψθ των ελζγχων και ςε περίπτωςθ εκ νζου αςτοχίασ κα 
απορρίπτεται όλθ θ τμθματικι ποςότθτα. Θ δαπάνθ των επαναλθπτικϊν ελζγχων 
βαρφνει τον προμθκευτι. 

 Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα του ελζγχου τθσ ςφςταςθσ τθσ πρϊτθσ φλθσ 
των ςωλινων κακϊσ και τθσ ποιότθτασ/αντοχισ αυτϊν, ςε πιςτοποιθμζνο 
εργαςτιριο τθσ επιλογισ τθσ.  

 Ζλεγχοσ από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ των παραςτατικϊν ςτοιχείων αγοράσ τθσ 
πρϊτθσ φλθσ για τθ ςυγκεκριμζνθ παρτίδα/τμθματικι παράδοςθ (π.χ. ποςότθτα, τιμι 
αγοράσ, κωδικόσ αναγνϊριςθσ-id τθσ πρϊτθσ φλθσ). 

 Σφνταξθ και υπογραφι του Ρρωτοκόλλου Ροιοτικισ Ραραλαβισ από τθν Επιτροπι. 

Πιςτοποιθτικά 

Κάκε παράδοςθ ςωλινων πρζπει να ςυνοδεφεται από: 

 Υπεφκυνθ διλωςθ/Ριςτοποιθτικό του καταςκευαςτι ςυμπλθρωμζνο με τα 
αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν δοκιμϊν ανά παρτίδα παραγωγισ ςωλινων, 
ςφμφωνα με το ΕΝ 12201-3, με το οποίο τεκμθριϊνεται ότι το εξάρτθμα τθσ κάκε 
παρτίδασ τθρεί τισ απαιτιςεισ και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά που αναφζρονται ςτο 
πρότυπο. 

 Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ/ελζγχου αναφορικά με τθν καταλλθλότθτα των 
προςφερόμενων ςωλινων για χριςθ ςε δίκτυα πόςιμου φδατοσ, ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ που αναγράφονται ςτθν παράγραφο 1.4 τθσ παροφςασ τεχνικισ 
προδιαγραφισ. 

Σωλινεσ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ Τεχνικισ 
Ρροδιαγραφισ κα απορρίπτονται. 

3 ΕΓΓΤΘΘ 

Οι ςωλινεσ κα ζχουν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ από το εργοςτάςιο καταςκευισ και από 
τον προμθκευτι για χρονικι διάρκεια τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν από τθν θμερομθνία 
παραλαβισ τουσ από τθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε.  

Σε περίπτωςθ εμφάνιςθσ βλάβθσ ι φκοράσ ι μθ ικανοποιθτικισ λειτουργίασ των ςωλινων 
κατά το χρόνο τθσ εγγφθςθσ θ οποία οφείλεται ςε τεχνικι/ποιοτικι ανεπάρκειά τουσ, ο 
προμθκευτισ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει τουσ ςωλινεσ, όπου αυτοί βρίςκονται 
τοποκετθμζνοι, με καινοφργιουσ ςωλινεσ ι ςε κάκε περίπτωςθ, με δικζσ του δαπάνεσ, να 
αποκαταςτιςει τθ λειτουργία τουσ. 
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1 ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ 

1.1 ΓΕΝΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 

Θ παροφςα Τεχνικι Ρροδιαγραφι αναφζρεται ςτθν προμικεια, μεταφορά, τεχνικοφσ 
ελζγχουσ και δοκιμζσ, ςωλινων πολυαικυλενίου με επζνδυςθ αλουμινίου. Πλοι οι ςωλινεσ 
προορίηονται για πόςιμο νερό και για τοποκζτθςθ εντόσ του εδάφουσ. 

1.2 ΣΤΠΟΠΟΙΘΣΙΚΕ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕ 

Θ παροφςα Ρροδιαγραφι ενςωματϊνει, μζςω παραπομπϊν, απαιτιςεισ άλλων 
κανονιςτικϊν κειμζνων, χρονολογθμζνων ι μθ. Οι παραπομπζσ αυτζσ αναφζρονται ςτα 
αντίςτοιχα ςθμεία τθσ παροφςθσ και κατάλογοσ των κειμζνων αυτϊν παρουςιάηεται ςτθ 
ςυνζχεια. Ρροκειμζνου περί παραπομπϊν ςε χρονολογθμζνα κείμενα, τυχόν 
μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ ι ανακεωριςεισ αυτϊν κα ζχουν εφαρμογι ςτθν παροφςα 
όταν κα ενςωματωκοφν ςε αυτι, με τροποποίθςθ ι ανακεϊρθςι τθσ. Πςον αφορά ςτισ 
παραπομπζσ ςε μθ χρονολογθμζνα κείμενα ιςχφει θ τελευταία ζκδοςι τουσ. 

BS 6920 Τesting of non-metallic components with regard to their effect of the quality of 
water guidance notes 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-01 Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων για παροχι νεροφ, και για αποςτράγγιςθ 
και αποχζτευςθ υπό πίεςθ - Ρολυαικυλζνιο (Ε) - Μζροσ 1: Γενικά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-02 Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων για παροχι νεροφ, και για αποςτράγγιςθ 
και αποχζτευςθ υπό πίεςθ - Ρολυαικυλζνιο (Ε) - Μζροσ 2: Σωλινεσ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-03 Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων για παροχι νεροφ, και για αποςτράγγιςθ 
και αποχζτευςθ υπό πίεςθ - Ρολυαικυλζνιο (Ε) - Μζροσ 3: Εξαρτιματα 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 Συςτιματα διαχείριςθσ τθσ ποιότθτασ - Απαιτιςεισ 

F1282-10 (ASTM 
International) 

Standard Specification for Polyethylene / Aluminum/ Polyethylene Composite 
Pressure Pipe 

1.3 ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ 

Οι ςωλινεσ κα είναι καταςκευαςμζνοι ςφμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ EN 
12201-02 με γενικό τίτλο «Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων για παροχι νεροφ, και για 
αποςτράγγιςθ και αποχζτευςθ υπό πίεςθ - Ρολυαικυλζνιο (Ε) - Μζροσ 2: Σωλινεσ» και κα 
ςυμμορφϊνονται με όλα τα επιμζρουσ ςυμπεριλαμβανόμενα ςε αυτό πρότυπα. 

1.3.1 ΤΛΙΚΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ – ΚΑΣΕΡΓΑΙΑ 

Οι απαιτιςεισ όςον αφορά ςτθν κατάςταςθ των ςωλινων κατά τθν παραλαβι, τθν 
εξωτερικι και εςωτερικι εμφάνιςθ τθσ επιφάνειάσ τουσ, τθν αντοχι και τθ ςτεγανότθτά 
τουσ και τθ ςυμπεριφορά τουσ ςτθ κερμοκραςία κα προςδιοριςτοφν βάςει του ΕΛΟΤ ΕΝ 
12201-2. 
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Tο υλικό πολυαικυλενίου κα είναι κατθγορίασ : Ε100 (MRS10) ςφμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201 μζροσ 1: Γενικά. 

Θ δομι του ςωλινα και οι διαςτάςεισ του , όπωσ αυτζσ περιγράφονται παρακάτω, 
προςδιορίηονται και περιγράφονται ςτθν προδιαγραφι F1282 του ASTM International. 

Ο ςωλινασ κα αποτελείται από τρία διαφορετικά ςτρϊματα υλικοφ, τα οποία κα είναι 
άρρθκτα ςυνδεδεμζνα μεταξφ τουσ με κατάλλθλο υλικό ςυγκόλλθςθσ και κα είναι τα εξισ 
από ζξω προσ τα μζςα: 

Εξωτερικι ςτρϊςθ ΘDPE (Ε100) μπλε χρϊματοσ με ελάχιςτο πάχοσ 0,4 mm για τθν 
εξαςφάλιςθ αποτελεςματικισ ςφςφιξθσ και ςτεγανότθτασ των αντίςτοιχων εξαρτθμάτων. 
Ενδιάμεςθ ςτρϊςθ αλουμινίου με ελάχιςτο πάχοσ 0,28 mm (με όρια ανοχισ + 0,09 mm). 
Αποδεκτι είναι θ επίςτρωςθ φφλλου αλουμινίου με ραφι, που κα είχε διεφκυνςθ 
παράλλθλθ του άξονα του ςωλινα.  

Εςωτερικι ςτρϊςθ HDPE (Ε100) μπλε χρϊματοσ με ανάλογο πάχοσ για τθν εξαςφάλιςθ 
του πάχουσ τοιχϊματοσ 3 mm, που απαιτείται από τθν προδιαγραφι, με ελάχιςτο 
επιτρεπόμενο πάχοσ 1,1 mm.  

Το τελικό ςυνολικό πάχοσ του ςωλινα (εξωτερικό Ε + αλουμίνιο + εςωτερικό Ε) πρζπει να 
είναι 3 mm (με όρια ανοχισ -0,2 mm, + 0,5 mm) και θ ςυνολικι εξωτερικι διάμετροσ του 
αγωγοφ 32 mm (με όριο ανοχισ + 0,3 mm). 

Θ ςυνολικι εξωτερικι διάμετροσ είναι απαραίτθτθ επί ποινι αποκλειςμοφ, κακϊσ 
οποιαδιποτε απόκλιςθ κα απαιτεί επιπλζον εργαςίεσ κατά τθ χριςθ των εξαρτθμάτων 
ςφνδεςθσ. 

 

1.3.2 ΗΜΑΝΗ 

 Οι ςωλινεσ κα φζρουν εμφανϊσ ςιμανςθ ςφμφωνα με τα παρακάτω ςτοιχεία: 

 Πνομα/ςιμα του καταςκευαςτι και κωδικόσ παραγωγισ 

 Ονομαςτικι διάμετροσ 

 Κατθγορία υλικοφ “PE-AL-PE” 

 Ονομαςτικι πίεςθ. 

Οι πλθροφορίεσ αυτζσ κα είναι μόνιμεσ και ευανάγνωςτεσ. Σιμανςθ με χριςθ 
αυτοκόλλθτθσ ταινίασ δεν γίνεται αποδεκτι. 

1.3.3 ΤΚΕΤΑΙΑ – ΜΕΣΑΦΟΡΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ 

Θ ςυςκευαςία/δεματοποίθςθ των ςωλινων εξαρτάται κατά κφριο λόγο από τθ διάμετρό 
τουσ.  

Θ μεταφορά των ςωλινων πολυαικυλενίου κα πρζπει να γίνεται με τζτοιο τρόπο ϊςτε να 
εξαςφαλίηεται ςε κάκε περίπτωςθ θ αποφυγι δθμιουργίασ φκορϊν (τςακίςματα, εκδορζσ, 
γδαρςίματα, κλπ.). 

Απαγορεφεται θ χριςθ ςυρματόςχοινων ι αλυςίδων ι γάντηων ι άλλων αιχμθρϊν 
αντικειμζνων κατά τθν μεταφορά και φορτοεκφόρτωςθ των ςωλινων. Οι ςωλινεσ ι οι 
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ςυςκευαςίεσ των ςωλινων κα μεταφζρονται και κα φορτοεκφορτϊνονται με πλατιοφσ 
υφαςμάτινουσ ιμάντεσ.  

Θ αποκικευςθ των ςωλινων πρζπει να γίνεται ςε καλά αεριςμζνουσ και ςτεγαςμζνουσ 
χϊρουσ ϊςτε να προφυλάςςονται από τθν θλιακι ακτινοβολία, από τισ υψθλζσ 
κερμοκραςίεσ ι από τισ άςχθμεσ καιρικζσ ςυνκικεσ. Πταν αυτό δεν είναι εφικτό, κα πρζπει 
να ςκεπάηονται με ειδικά υφάςματα (π.χ. μουςαμάδεσ) για τθν προςταςία τουσ από τθν 
υπεριϊδθ ακτινοβολία. Επιπρόςκετα, οι ςωλινεσ δεν κα πρζπει να ζρχονται ςε επαφι με 
ουςίεσ που καταςτρζφουν το Ε, όπωσ πετρζλαιο, χθμικά κλπ.  

Σωλινεσ που δεν είναι κατάλλθλα προςτατευμζνοι, δεν κα γίνονται αποδεκτοί. 

1.4 ΧΡΘΘ Ε ΠΟΙΜΟ ΝΕΡΟ 

Πςον αφορά τθν ποιότθτα των υλικϊν των ςωλινων και τθν επίπτωςθ αυτϊν ςτθν 
ποιότθτα του νεροφ που ζρχεται ςε επαφι με αυτά, ο προμθκευτισ πρζπει να παρζχει 
πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ/ελζγχου για χριςθ ςε δίκτυα μεταφοράσ πόςιμου νεροφ. 

Το πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ/ελζγχου πρζπει να ζχει εκδοκεί από αναγνωριςμζνο 
Φορζα Ριςτοποίθςθσ τθσ Ε.Ε. (ενδεικτικά: DVGW-ΤΗW Γερμανίασ, ΚΙWA Ολλανδίασ, WRΑS 
Μεγ.Βρετανίασ, Ινςτιτοφτο Pasteur Γαλλίασ, EBETAM κ.α.), ο οποίοσ πρζπει να είναι 
διαπιςτευμζνοσ για το ςυγκεκριμζνο πεδίο από αναγνωριςμζνο φορζα διαπίςτευςθσ, που 
είναι αντίςτοιχα μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Συνεργαςίασ για τθ Διαπίςτευςθ (European 
Cooperation for Accreditation – EA) και μζλοσ τθσ αντίςτοιχθσ Συμφωνίασ Αμοιβαίασ 
Αναγνϊριςθσ (MLA) αυτισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν Εγκφκλιο 5817/2θ ΔΚΒΡ 
364/Φ.20/29-04-2013 του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, 
Μεταφορϊν & Δικτφων, ςε εφαρμογι τθσ Υ.Α. Αρικμ. Οικ. 14097/757 (ΦΕΚ3346/Β/14-12-
2012).   

O προμθκευτισ πρζπει να παρζχει πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ και εγκρίςεισ ςφμφωνα 
με μια τουλάχιςτον από τισ παρακάτω οδθγίεσ: DVGW W270 και UBA-coatings Guideline, 
DGS/VS4, WRAS BS 6920, ANSI/NSF 61 ι  τθσ KIWA. 

2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.1 ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 

Οι διαγωνιηόμενοι υποχρεοφνται μαηί με τθν προςφορά τουσ να υποβάλλουν επί ποινι 
αποκλειςμοφ ζνα δείγμα μικουσ 1,5μ. 
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2.2 ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Με τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ οι διαγωνιηόμενοι πρζπει να προςκομίςουν τα παρακάτω 
δικαιολογθτικά επί ποινι αποκλειςμοφ:  

 Ρρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια και πλιρθ τεχνικι περιγραφι των ςωλινων. 
Επιςθμαίνεται ότι, ςτα διάφορα ζγγραφα ξενόγλωςςων οίκων, όπωσ πιςτοποιθτικά, 
δθλϊςεισ, εκκζςεισ δοκιμϊν, κλπ., κα βεβαιϊνεται θ γνθςιότθτά τουσ με τθν 
επιςθμείωςθ τθσ Σφραγίδασ τθσ Χάγθσ (Apostille). 

 Ριςτοποιθτικό κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 του εργοςταςίου καταςκευισ –
ςυμμετζχοντα προμθκευτι των ςωλινων. 

 Ριςτοποιθτικό – υπεφκυνθ διλωςθ του προμθκευτι πρϊτθσ φλθσ ότι ανικει ςτο 
ςφνδεςμο PE100+ Association. 

 Ριςτοποιθτικά, εγκρίςεισ και εκκζςεισ δοκιμϊν αναφορικά με τθν καταλλθλότθτα 
των προςφερόμενων ςωλινων για χριςθ ςε δίκτυα πόςιμου φδατοσ, ςφμφωνα με 
τισ απαιτιςεισ που αναγράφονται ςτθν παράγραφο 1.4 τθσ παροφςασ τεχνικισ 
προδιαγραφισ. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ προμθκευτι, ςτθν οποία να αναφζρει ότι τα προςφερόμενα 
υλικά ςυμμορφϊνονται με τθν παροφςα τεχνικι προδιαγραφι τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε.. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα αναφζρονται με ςαφινεια τα ςτοιχεία και ο 
τόποσ εγκατάςταςθσ του εργοςταςίου καταςκευισ. 

 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δφο (2) χρόνια από το εργοςτάςιο καταςκευισ. 

 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δφο (2) χρόνια από τον προμθκευτι. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα οριοκετοφνται με ςαφινεια οι τμθματικζσ 
παραδόςεισ, ςφμφωνα με τα ηθτοφμενα του διαγωνιςμοφ. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα αναφζρεται ότι οι ςωλινεσ που κα παραδοκοφν 
κα είναι ίδιοι με το αξιολογθκζν δείγμα. 

 Φωτοτυπία του δελτίου αποςτολισ υπογεγραμμζνο από τον υπεφκυνο τθσ 
Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., για τθν παράδοςθ ενόσ δείγματοσ ςτισ εγκαταςτάςεισ Ρεριςςοφ τθσ 
Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. (ςτο Τμιμα Δοκιμϊν & Ραραλαβϊν τθσ Δ/νςθσ Ρρομθκειϊν & 
Μεταφορϊν, Ωρωποφ 156 Γαλάτςι), ταυτόχρονα με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ.   

Επιςθμαίνεται ότι, για τουσ ςωλινεσ και τα εξαρτιματα αυτϊν, ςε εφαρμογι τθσ Υ.Α. 
Αρικμ. Οικ. 14097/757 (ΦΕΚ3346/Β/14-12-2012) ιςχφουν τα εξισ: 

— Για ςωλινεσ που παράγονται ςτθν Ελλάδα, απαιτείται θ επί ποινι αποκλειςμοφ, 
προςκόμιςθ Πιςτοποιθτικοφ υμμόρφωςθσ με το ΕΛΟΣ ΕΝ12201 Μζρθ 1-3. Το 
Ριςτοποιθτικό Συμμόρφωςθσ χορθγείται, από τθν Ανϊνυμο Εταιρεία Βιομθχανικισ 
Ζρευνασ, Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ και Εργαςτθριακϊν Δοκιμϊν, Ριςτοποίθςθσ και 
Ροιότθτασ (ΕΒΕΣΑΜ Α.Ε., άρκρο 63 του Ν.4002/2011 και άρκρο 19 του Ν.4038/2012). 
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— Για ςωλινεσ που παράγονται ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςτθν 
Σουρκία ι που παράγονται νόμιμα ςε κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΗΕ, που αποτελεί 
ςυμβαλλόμενο μζροσ τθσ Συμφωνίασ για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χϊρο (Ε.Ο.Χ.), 
απαιτείται θ επί ποινι αποκλειςμοφ, προςκόμιςθ Πιςτοποιθτικών υμμόρφωςθσ 
ι/και Εκκζςεων δοκιμών, που ζχουν εκδοκεί ςτθ χϊρα προζλευςθσ από 
αναγνωριςμζνο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ. 

— Για ςωλινεσ που παράγονται ςε χϊρεσ εκτόσ Ε.Ε. απαιτείται θ επί ποινι αποκλειςμοφ, 
προςκόμιςθ Πιςτοποιθτικοφ Ελζγχου, που εκδίδεται από τθν ΕΒΕΣΑΜ Α.Ε. 

2.2.1 ΓΛΩΑ ΤΝΣΑΞΗ 

Γλϊςςα ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ορίηεται θ ελλθνικι. 

Για όλα τα ηθτοφμενα ζγγραφα, πιςτοποιθτικά και λοιπά δικαιολογθτικά γίνεται αποδεκτι 
και θ αγγλικι γλϊςςα. 

Υποβαλλόμενα ζγγραφα, πιςτοποιθτικά και λοιπά δικαιολογθτικά ςε άλλθ γλϊςςα πλθν τθσ 
ελλθνικισ και τθσ αγγλικισ δεν λαμβάνοντα υπ’ όψιν και κεωροφνται ωσ μθ 
προςκομιςκζντα, εκτόσ αν ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα. 

Εξαίρεςθ αποτελοφν ςχζδια ι ζγγραφα που περιζχουν αποκλειςτικά μετριςεισ (με 
αρικμοφσ και διεκνι ςφμβολα), τα οποία γίνονται αποδεκτά και ςε άλλθ ευρωπαϊκι 
γλϊςςα.  

Τα ζγγραφα, όπωσ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, βεβαιϊςεισ, που εκδίδονται από το εργοςτάςιο 
καταςκευισ, το οποίο βρίςκεται εκτόσ τθσ Ελλάδασ, πρζπει να είναι κεωρθμζνα ςφμφωνα 
με τθ Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ και να φζρουν τθν Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). 

2.3 ΔΙΕΝΕΡΓΟΤΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

2.3.1 ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΑΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Ο ζλεγχοσ και θ τεχνικι αξιολόγθςθ των προςκομιςκζντων δειγμάτων κα γίνεται από τθν 
αρμόδια Επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ που θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. κα ορίςει.  

Τα δείγματα κα εξετάηονται ςχολαςτικά ςτο φωσ με γυμνό οφκαλμό και κα ελζγχονται για 
αυλακϊςεισ, παραμορφϊςεισ, ελαττϊματα, ανομοιογζνειεσ, κλπ.  Θα ελζγχονται επίςθσ τα 
γεωμετρικά χαρακτθριςτικά των ςωλινων (εξωτερικι διάμετροσ, κ.α.), ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. 

Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα να ανακζςει ςε πιςτοποιθμζνο εργαςτιριο να προβεί 
ςε όλουσ τουσ ελζγχουσ και δοκιμζσ που απαιτοφνται (βάςει των απαιτιςεων των 
προτφπων ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2) ςε προςκομιςκζντα δείγματα, για να εξαςφαλιςκοφν τα 
προδιαγραφόμενα μθχανικά και φυςικά χαρακτθριςτικά τουσ κακϊσ και οι 
προδιαγραφόμενεσ αντοχζσ των ςωλινων ςε υδροςτατικζσ φορτίςεισ και χθμικζσ 
προςβολζσ. Σε περιπτϊςεισ που οι ζλεγχοι δείγματοσ δεν είναι επιτυχείσ (οι διαπιςτωμζνεσ 
αποκλίςεισ είναι εκτόσ των ορίων αποδοχισ), θ προςφορά του διαγωνιηόμενου 
απορρίπτεται και ο διαγωνιηόμενοσ αποκλείεται από τθν περαιτζρω διαδικαςία. 
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Από το ςφνολο των προαναφερόμενων ελζγχων (δικαιολογθτικά και ζλεγχοσ δείγματοσ) κα 
προκφψουν οι διαγωνιηόμενοι εκείνοι που πλθροφν τισ τεχνικζσ και λοιπζσ προχποκζςεισ 
ϊςτε ςτθ ςυνζχεια να αναδειχτεί ο μειοδότθσ. 

2.3.2 ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΜΕΙΟΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

Εργοςταςιακόσ ζλεγχοσ/ δοκιμζσ :  

Ο ζλεγχοσ και θ ποιοτικι παραλαβι τθσ προμικειασ των ςωλινων κα γίνει από τθν 
αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ που θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. κα ορίςει για το ςκοπό αυτό, θ οποία 
ςτθ ςυνζχεια κα ςυντάξει το ςχετικό πρωτόκολλο. Κατά τθ φάςθ τθσ παραλαβισ είναι ςτθ 
διακριτικι ευχζρεια τθσ επιτροπισ να ςυνεργαςτεί με ελεγκτζσ εκπροςϊπουσ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. 
Α.Ε. ι και με εξωτερικό επικεωρθτι. 

Ο ζλεγχοσ και θ ποιοτικι παραλαβι τθσ προμικειασ κα γίνει από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ, 
θ οποία κα πρζπει υποχρεωτικά να παρακολουκεί όλθ τθ διαδικαςία παραγωγισ τθσ 
εκάςτοτε παραγγελίασ και τουσ εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ και θ οποία ςτθ ςυνζχεια κα 
ςυντάξει το ςχετικό πρωτόκολλο. Θ διενζργεια τθσ ποιοτικισ παραλαβισ τθσ προμικειασ 
των ςωλινων κα υλοποιθκεί ωσ εξισ: 

 Οι ζλεγχοι/δοκιμζσ των ςωλινων κα γίνουν παρουςία τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ, 
μετά από ζγγραφθ ειδοποίθςθ του προμθκευτι τουλάχιςτον δζκα (10) θμζρεσ 
νωρίτερα από τθ δοκιμι. Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να χορθγεί χωρίσ καμία 
επιβάρυνςθ όλα τα ςτοιχεία που απαιτοφνται για να εξακριβϊςει θ Επιτροπι αν οι 
ςωλινεσ είναι καταςκευαςμζνοι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Τεχνικισ 
Ρροδιαγραφισ και των ςχετικϊν προτφπων. 

 Οι εκπρόςωποι τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. ι/και ο Εξωτερικόσ Επικεωρθτισ, κα ζχουν 
ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτα τμιματα του εργοςταςίου καταςκευισ ι/και ςτισ 
εγκαταςτάςεισ του Ρρομθκευτι.   

 Θ λιψθ και θ διαμόρφωςθ των δειγμάτων για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ των 
ςωλινων, κακϊσ και οι δοκιμζσ, κα γίνονται ςφμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. 

 Για τθν ποιοτικι παραλαβι κάκε τμθματικισ παράδοςθσ των ςωλινων θ Επιτροπι 
Ραραλαβισ διατθρεί το δικαίωμα να διενεργιςει ζλεγχο ποιότθτασ ςτισ 
εγκαταςτάςεισ του προμθκευτι ςε ποςοςτό ζωσ και 3% ανά κωδικό υλικοφ, ςε 
ςωλινεσ τθσ επιλογισ τθσ Επιτροπισ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ κα περιλαμβάνει οπτικό 
ζλεγχο του ςωλινα, δοκιμζσ και ελζγχουσ ςφμφωνα με τα  ιςχφοντα Ευρωπαϊκά 
πρότυπα.  

Οι ζλεγχοι διενεργοφνται ςε δείγματα τυχαίασ επιλογισ τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ τθσ 
Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε.  για κάκε υπό παραλαβι ποςότθτα, ανά κωδικό υλικοφ και ενδεικτικά είναι οι 
εξισ: 

 Γεωμετρικά χαρακτθριςτικά (διάμετροσ, πάχοσ, παραμόρφωςθ -ovality). 

 Εμφάνιςθ 

 Δοκιμζσ υδραυλικισ πίεςθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 9.6.2 τθσ προδιαγραφισ 
F1282 (ASTM International) κατά τθν οποία λαμβάνονται 6 δείγματα μικουσ 
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τουλάχιςτον όςο το δεκαπλάςιο τθσ εξωτερικισ διαμζτρου του ςωλινα αλλά όχι 
μικρότερο των 250μμ και υπόκεινται ςε δοκιμι πίεςθσ ςφμφωνα με τον πίνακα 
(Minimum Sustained Pressure for PE-AL-PE Composite Pipe) τθσ εν λόγω 
προδιαγραφισ. 

 Ring test ςφμφωνα με τθν παράγραφο 9.4 τθσ προδιαγραφισ F1282 (ASTM 
International) 

Σε περιπτϊςεισ αςτοχίασ των αναφερόμενων ελζγχων τθσ ελεγχόμενθσ ποςότθτασ, κα 
γίνεται επανάλθψθ των ελζγχων και ςε περίπτωςθ εκ νζου αςτοχίασ κα απορρίπτεται όλθ θ 
τμθματικι ποςότθτα. Θ δαπάνθ των επαναλθπτικϊν ελζγχων βαρφνει τον προμθκευτι. 

 Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα του ελζγχου τθσ ςφςταςθσ τθσ πρϊτθσ φλθσ 
των ςωλινων κακϊσ και τθσ ποιότθτασ/αντοχισ αυτϊν, ςε πιςτοποιθμζνο 
εργαςτιριο τθσ επιλογισ τθσ.  

 Ζλεγχοσ από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ των παραςτατικϊν ςτοιχείων αγοράσ τθσ 
πρϊτθσ φλθσ για τθ ςυγκεκριμζνθ παρτίδα/τμθματικι παράδοςθ (π.χ. ποςότθτα, 
τιμι αγοράσ, κωδικόσ αναγνϊριςθσ-id τθσ πρϊτθσ φλθσ). 

 Σφνταξθ και υπογραφι του Ρρωτοκόλλου Ροιοτικισ Ραραλαβισ από τθν Επιτροπι. 

Πιςτοποιθτικά 

Κάκε παράδοςθ ςωλινων πρζπει να ςυνοδεφεται από: 

 Υπεφκυνθ διλωςθ/Ριςτοποιθτικό του καταςκευαςτι ςυμπλθρωμζνο με τα 
αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν δοκιμϊν ανά παρτίδα παραγωγισ ςωλινων, 
ςφμφωνα με το ΕΝ 12201-3, με το οποίο τεκμθριϊνεται ότι το εξάρτθμα τθσ κάκε 
παρτίδασ τθρεί τισ απαιτιςεισ και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά που αναφζρονται ςτο 
πρότυπο. 

 Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ/ελζγχου αναφορικά με τθν καταλλθλότθτα των 
προςφερόμενων ςωλινων για χριςθ ςε δίκτυα πόςιμου φδατοσ, ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ που αναγράφονται ςτθν παράγραφο 1.4 τθσ παροφςασ τεχνικισ 
προδιαγραφισ. 

Σωλινεσ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ Τεχνικισ 
Ρροδιαγραφισ κα απορρίπτονται. 

3 ΕΓΓΤΘΘ 

Οι ςωλινεσ κα ζχουν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ από το εργοςτάςιο καταςκευισ και από 
τον προμθκευτι για χρονικι διάρκεια τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν από τθν θμερομθνία 
παραλαβισ τουσ από τθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε.  

Σε περίπτωςθ εμφάνιςθσ βλάβθσ ι φκοράσ ι μθ ικανοποιθτικισ λειτουργίασ των ςωλινων 
κατά το χρόνο τθσ εγγφθςθσ θ οποία οφείλεται ςε τεχνικι/ποιοτικι ανεπάρκειά τουσ, ο 
προμθκευτισ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει τουσ ςωλινεσ, όπου αυτοί βρίςκονται 
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τοποκετθμζνοι, με καινοφργιουσ ςωλινεσ ι ςε κάκε περίπτωςθ, με δικζσ του δαπάνεσ, να 
αποκαταςτιςει τθ λειτουργία τουσ. 
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Θ παροφςα Σεχνικι προδιαγραφι αφορά τουσ παρακάτω κωδικοφσ CPV: 
 

44161200-8 Σωλινεσ φδρευςθσ (Water mains)  

44163160-9 Αγωγοί διανομισ και εξαρτιματα (Distribution pipes and accessories) 
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1 ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ 

1.1 ΓΕΝΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 

Θ παροφςα Τεχνικι Ρροδιαγραφι αναφζρεται ςτθν προμικεια, μεταφορά, τεχνικοφσ 
ελζγχουσ και δοκιμζσ ςωλινων από πολυαικυλζνιο τρίτθσ γενιάσ υψθλισ πυκνότθτασ 
(ΘDΕ), Ε100, κλάςθσ αντοχισ MRS10, Ν16, SDR11, διαφόρων διαμζτρων, για χριςθ ςε 
δίκτυα φδρευςθσ. Οι ςωλινεσ προορίηονται για πόςιμο νερό και για τοποκζτθςθ εντόσ του 
εδάφουσ. 

1.2 ΣΤΠΟΠΟΙΘΣΙΚΕ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕ 

Θ παροφςα Ρροδιαγραφι ενςωματϊνει, μζςω παραπομπϊν, απαιτιςεισ άλλων 
κανονιςτικϊν κειμζνων, χρονολογθμζνων ι μθ. Οι παραπομπζσ αυτζσ αναφζρονται ςτα 
αντίςτοιχα ςθμεία τθσ παροφςθσ και κατάλογοσ των κειμζνων αυτϊν παρουςιάηεται ςτθ 
ςυνζχεια. Ρροκειμζνου περί παραπομπϊν ςε χρονολογθμζνα κείμενα, τυχόν 
μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ ι ανακεωριςεισ αυτϊν κα ζχουν εφαρμογι ςτθν παροφςα 
όταν κα ενςωματωκοφν ςε αυτι, με τροποποίθςθ ι ανακεϊρθςι τθσ. Πςον αφορά ςτισ 
παραπομπζσ ςε μθ χρονολογθμζνα κείμενα ιςχφει θ τελευταία ζκδοςι τουσ. 

ΕΛΟΤ CEN/TS 12201-07 Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων για παροχι νεροφ - Ρολυαικυλζνιο (PE) - 
Μζροσ 7: Κακοδιγθςθ για τθν αξιολόγθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-01  Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων για παροχι νεροφ, και για αποςτράγγιςθ και 
αποχζτευςθ υπό πίεςθ - Ρολυαικυλζνιο (Ε) - Μζροσ 1: Γενικά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-02 Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων για φδρευςθ κακϊσ και για αποςτράγγιςθ και 
αποχζτευςθ υπό πίεςθ - Ρολυαικυλζνιο (Ε) - Μζροσ 2: Σωλινεσ 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1133-01 Ρλαςτικά - Ρροςδιοριςμόσ τθσ μαηικισ παροχισ τιγματοσ (MFR) και ογκομετρικισ 
παροχισ τιγματοσ (MVR) των κερμοπλαςτικϊν - Μζροσ 1: Τυποποιθμζνθ μζκοδοσ 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 Συςτιματα διαχείριςθσ τθσ ποιότθτασ - Απαιτιςεισ 

1.3 ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ 

Οι ςωλινεσ κα είναι καταςκευαςμζνοι ςφμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΛΟΤ EN 12201 
Parts 1-7 με γενικό τίτλο «Plastics piping systems for water supply, and for drainage and 
sewerage under pressure - Polyethylene (PE)» και κα ςυμμορφϊνονται με όλα τα επιμζρουσ 
ςυμπεριλαμβανόμενα ςε αυτά πρότυπα. 
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1.3.1 ΤΛΙΚΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ – ΚΑΣΕΡΓΑΙΑ 

Πρώτθ Τλθ 

Θ πρϊτθ φλθ (virgin ι prime) από τθν οποία κα παράγονται οι ςωλινεσ κα ζχει μορφι 
ομογενοποιθμζνων κόκκων μπλε χρϊματοσ από ρθτίνεσ πολυαικυλενίου και τα πρόςκετά 
τουσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12201-1. 

Τα πρόςκετα είναι ουςίεσ (αντιοξειδωτικά, πιγμζντα χρϊματοσ, ςτακεροποιθτζσ 
υπεριωδϊν, κλπ.) ομοιόμορφα διαςκορπιςμζνεσ ςτθν πρϊτθ φλθ που είναι αναγκαίεσ για 
τθν παραγωγι, ςυγκόλλθςθ και χριςθ των ςωλινων, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ 
παροφςασ Τεχνικισ Ρροδιαγραφισ. 

Τα πρόςκετα πρζπει να επιλεγοφν ϊςτε να ελαχιςτοποιοφν τθν πικανότθτα 
αποχρωματιςμοφ του υλικοφ μετά τθν υπόγεια τοποκζτθςθ των ςωλινων και των 
εξαρτθμάτων (ιδιαίτερα όταν υπάρχουν αναερόβια βακτθρίδια) ι τθν ζκκεςι τουσ ςτισ 
καιρικζσ ςυνκικεσ. 

Θ πρϊτθ φλθ με τα πρόςκετά τθσ κα είναι κατάλλθλθ για χριςθ ςε εφαρμογζσ ςε επαφι με 
πόςιμο νερό και δεν κα επθρεάηει αρνθτικά τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά του ςωλινα. 

Υλικό από ανακφκλωςθ δεν κα χρθςιμοποιείται ςε κανζνα ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ 
παραγωγισ τθσ πρϊτθσ φλθσ. Αναγεννθμζνθ πρώτθ φλθ (second grade, scraped, recycled) 
δεν κα γίνεται αποδεκτι. 

Θ πρϊτθ φλθ κα ςυνοδεφεται επί ποινι αποκλειςμοφ από πιςτοποιθτικό ποιότθτασ ςτο 
οποίο κα αναφζρονται τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ.   

Θ πιςτοποιθμζνθ πρϊτθ φλθ κα προζρχεται από διεκνϊσ αναγνωριςμζνουσ προμθκευτζσ, 
που κα ανικουν ςτο ςφνδεςμο Ε100+ Association. 

Το χρϊμα του προμθκευόμενου υλικοφ για τθν παραγωγι ςωλινων κα είναι μπλε. 

Το υλικό πολυαικυλενίου κα είναι κατθγορίασ: Ε100 (MRS 10) ςφμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ EN 12201-01 (Μζροσ 1 : Γενικά). Ο δείκτθσ ροισ τιγματοσ (MFR – Melt Mass-flow 
Rate) του υλικοφ με φορτίο 5 Kg ςτουσ 190ºC κα κυμαίνεται από MFR 190/5=0,2 ωσ 1,4 gr. 
ανά 10 λεπτά, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτo πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1133-01. 

ωλινεσ 

Οι ςωλινεσ κα παράγονται από πιςτοποιθμζνα υλικά που κα ζχουν ομογενοποιθκεί από 
τον παραγωγό τθσ πρϊτθσ φλθσ και κα χρθςιμοποιοφνται δίχωσ περαιτζρω αναμείξεισ. 

Οι ςωλινεσ κα είναι ςυμπαγοφσ τοιχϊματοσ από το ίδιο υλικό, κα ζχουν παραχκεί 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-02 και τα κυριότερα 
χαρακτθριςτικά τουσ κα είναι τα ακόλουκα: 

— Κατθγορία υλικοφ πολυαικυλενίου : Ε100   

— Ελάχιςτθ απαιτοφμενθ αντοχι MRS (Minimum Required Strength): 10 MPa  

— Ονομαςτικι διάμετροσ DN (ταυτίηεται με τθν εξωτερικι διάμετρο), ανάλογα με τισ ανάγκεσ 
τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε.   

— Ονομαςτικι πίεςθ λειτουργίασ : 16 atm (PN16) 
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— Τυποποιθμζνοσ λόγοσ διαςτάςεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγοσ τθσ εξωτερικισ 

διαμζτρου του ςωλινα προσ το ονομαςτικό πάχοσ του τοιχώματοσ): SDR11  

Οι εξωτερικζσ και εςωτερικζσ επιφάνειεσ των ςωλινων κα είναι λείεσ, κακαρζσ και 
απαλλαγμζνεσ από αυλακϊςεισ ι /και άλλα ελαττϊματα, όπωσ πόροι ςτθν επιφάνεια που 
δθμιουργοφνται από αζρα, κόκκουσ, κενά ι άλλου είδουσ ανομοιογζνειεσ.  

Τα άκρα κα είναι κακαρά, χωρίσ παραμορφϊςεισ, κομμζνα κάκετα κατά τον άξονα του 
ςωλινα. 

Ο δείκτθσ ροισ τιγματοσ (MFR – Melt Mass-flow Rate) του υλικοφ του ςωλινα κα 
παρουςιάηει μζγιςτθ απόκλιςθ ±20% τθσ τιμισ που μετρικθκε για τθν πρϊτθ φλθ που 
χρθςιμοποιικθκε για τθν καταςκευι του ςωλινα. 

1.3.2 ΧΡΩΜΑ - ΔΙΑΣΑΕΙ 

Οι ςωλινεσ για τθν μεταφορά ποςίμου νεροφ κα είναι χρϊματοσ μπλε και ανάλογα με τθν 
ονομαςτικι διάμετρο DN, τθν κατθγορία του υλικοφ παραγωγισ τουσ και τον τυποποιθμζνο 
λόγο διαςτάςεων SDR για ονομαςτικι πίεςθ λειτουργίασ PN16 κα ζχουν τισ διαςτάςεισ, 
κυκλικι διατομι και πάχοσ τοιχϊματοσ που ορίηονται ςτο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-02, 
τθρϊντασ πάντα τισ επιτρεπόμενεσ ανοχζσ. 

Το χρϊμα του κάκε ςωλινα κα πρζπει να είναι ομοιόμορφο ςε όλο το μικοσ του. 

Οι ςωλινεσ κα παράγονται: 

 Για ςωλινεσ διατομισ  Φ ≤  63mm : Σε κουλοφρεσ/ρολά,  μικουσ 50μ-200μ, 
ανάλογα με τθν εκάςτοτε τμθματικι παράδοςθ, 

 Για ςωλινεσ διατομισ   63mm  Φ ≤ 200mm :   ςε ευκφγραμμα μικθ 6 μ. 

 Για ςωλινεσ διατομισ    Φ> 200 mm   :   ςε ευκφγραμμα μικθ 12 μ. 

Τα ανωτζρω ευκφγραμμα μικθ ςωλινων δφναται να μεταβλθκοφν, ανάλογα με τισ 
εκάςτοτε ανάγκεσ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. 

1.3.3 ΗΜΑΝΗ 

Οι ςωλινεσ κα φζρουν δυο (2) ςειρζσ ςιμανςθσ ανά μζτρο μικοσ ςωλινα, τυπωμζνεσ 
αντιδιαμετρικά, με ανεξίτθλο μαφρο χρϊμα.  Το φψοσ των χαρακτιρων κα είναι 
τουλάχιςτον 10mm. 

Ο κάκε ςωλινασ κα φζρει εμφανϊσ ςιμανςθ ςφμφωνα με τα παραπάνω, 
επαναλαμβανόμενα ςε διάςτθμα του ενόσ μζτρου, τα παρακάτω ςτοιχεία:  

 Τθν ζνδειξθ «Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε.  / ΣΩΛΘΝΑΣ ΡΟΣΙΜΟΥ ΝΕΟΥ» 

 Πνομα/ςιμα  του καταςκευαςτι (π.χ. xxx) 

 Το Ρρότυπο βάςει του οποίου παράγεται και ελζγχεται ο ςωλινασ (ΕΝ 12201) 

 Κατθγορία υλικοφ, ονομαςτικι πίεςθ και τυποποιθμζνο λόγο διαςτάςεων (Ε100/ Ν 
16/SDR11) 

 Ελάχιςτθ απαιτοφμενθ αντοχι MRS (MRS10) 

 Ονομαςτικι διάμετροσ Χ ονομαςτικό πάχοσ τοιχϊματοσ (π.χ. Φ250 Χ 25,1) 

 Χρόνοσ παραγωγισ του ςωλινα και παρτίδα/αφξων αρικμόσ μικουσ ςωλινα. 
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 Σιμα ποιότθτασ ςωλινα (π.χ. ΕΒΕΤΑΜ xxxxxx) 

 Σιμα καταλλθλότθτασ  προσ χριςθ για πόςιμο νερό, με αναφορά ςτθν οδθγία που 
εφαρμόηεται και ςτον αρικμό ζγκριςθσ του υλικοφ του ςωλινα  (π.χ.: WRAS BS 6920 
xxxxxxx).   

Επιςθμαίνεται ότι θ ςιμανςθ “ΕΝ 12201” μαηί με το όνομα/ςιμα του καταςκευαςτι, 
ςυμβολίηει τθ διλωςθ ςυμμόρφωςθσ του καταςκευαςτι ωσ προσ το Ευρωπαϊκό Ρρότυπο. 

Οι πλθροφορίεσ αυτζσ κα εκτυπϊνονται από ειδικοφσ βιομθχανικοφσ εκτυπωτζσ, ζτςι ϊςτε 
θ ςιμανςθ να είναι μόνιμθ και ευανάγνωςτθ. Σιμανςθ με χριςθ αυτοκόλλθτθσ ταινίασ δεν 
γίνεται αποδεκτι. 

1.3.4 ΤΚΕΤΑΙΑ – ΜΕΣΑΦΟΡΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ 

Θ ςυςκευαςία/δεματοποίθςθ των τμθμάτων ςωλινων πολυαικυλενίου εξαρτάται κατά 
κφριο λόγο από τθ διάμετρό τουσ.  

Θ μεταφορά των ςωλινων πολυαικυλενίου κα πρζπει να γίνεται με τζτοιο τρόπο ϊςτε να 
εξαςφαλίηεται ςε κάκε περίπτωςθ θ αποφυγι δθμιουργίασ φκορϊν (τςακίςματα, εκδορζσ, 
γδαρςίματα, κλπ.). 

Απαγορεφεται θ χριςθ ςυρματόςχοινων ι αλυςίδων ι γάντηων ι άλλων αιχμθρϊν 
αντικειμζνων κατά τθν μεταφορά και φορτοεκφόρτωςθ των ςωλινων. Οι ςωλινεσ ι οι 
ςυςκευαςίεσ των ςωλινων κα μεταφζρονται και κα φορτοεκφορτϊνονται με πλατείσ 
υφαςμάτινουσ ιμάντεσ.  

Οι ςωλινεσ κατά τθν μεταφορά, φορτοεκφόρτωςθ και αποκικευςθ κα είναι ταπωμζνοι με 
τάπεσ αρςενικζσ από LDPE. 

Θ αποκικευςθ των ςωλινων πρζπει να γίνεται ςε καλά αεριςμζνουσ και ςτεγαςμζνουσ 
χϊρουσ ϊςτε να προφυλάςςονται από τθν θλιακι ακτινοβολία, από τισ υψθλζσ 
κερμοκραςίεσ ι από τισ άςχθμεσ καιρικζσ ςυνκικεσ. Πταν αυτό δεν είναι εφικτό, κα πρζπει 
να ςκεπάηονται με ειδικά υφάςματα (π.χ. μουςαμάδεσ) για τθν προςταςία τουσ από τθν 
υπεριϊδθ ακτινοβολία. Επιπρόςκετα, οι ςωλινεσ δεν κα πρζπει να ζρχονται ςε επαφι με 
ουςίεσ που καταςτρζφουν το Ε, όπωσ πετρζλαιο, χθμικά κλπ.  

Σωλινεσ που δεν είναι κατάλλθλα προςτατευμζνοι, δεν κα γίνονται αποδεκτοί. 

Απαγορεφεται ρθτϊσ, θ προμικεια ςωλινων που είναι αποκθκευμζνοι (stock) και δεν 
ζχουν παραχκεί για τθν εκάςτοτε παραγγελία.  
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1.4 ΧΡΘΘ Ε ΠΟΙΜΟ ΝΕΡΟ 

Πςον αφορά τθν ποιότθτα των υλικϊν των ςωλινων πολυαικυλενίου και τθν επίπτωςθ 
αυτϊν ςτθν ποιότθτα του νεροφ που ζρχεται ςε επαφι με αυτά, ο προμθκευτισ πρζπει να 
παρζχει πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ/ελζγχου για χριςθ ςε δίκτυα μεταφοράσ πόςιμου 
νεροφ. 

Το πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ/ελζγχου πρζπει να ζχει εκδοκεί από αναγνωριςμζνο 
Φορζα Ριςτοποίθςθσ τθσ Ε.Ε. (ενδεικτικά: DVGW-ΤΗW Γερμανίασ, ΚΙWA Ολλανδίασ, WRΑS 
Μεγ.Βρετανίασ, Ινςτιτοφτο Pasteur Γαλλίασ, κ.α.), ο οποίοσ πρζπει να είναι διαπιςτευμζνοσ 
για το ςυγκεκριμζνο πεδίο από αναγνωριςμζνο φορζα διαπίςτευςθσ, που είναι αντίςτοιχα 
μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Συνεργαςίασ για τθ Διαπίςτευςθ (European Cooperation for 
Accreditation – EA) και μζλοσ τθσ αντίςτοιχθσ Συμφωνίασ Αμοιβαίασ Αναγνϊριςθσ (MLA) 
αυτισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν Εγκφκλιο 5817/2θ ΔΚΒΡ 364/Φ.20/29-04-2013 
του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων, ςε 
εφαρμογι τθσ Υ.Α. Αρικμ. Οικ. 14097/757 (ΦΕΚ3346/Β/14-12-2012).   

Το πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ/ελζγχου για χριςθ ςε δίκτυα μεταφοράσ πόςιμου νεροφ 
κα εκδοκεί ςφμφωνα με ιςχφοντα Ευρωπαϊκά Ρρότυπα (BS 6920, κ.ά.). 

2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.1 ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 

Οι διαγωνιηόμενοι υποχρεοφνται μαηί με τθν προςφορά τουσ να υποβάλλουν επί ποινι 
αποκλειςμοφ  ζνα δείγμα μικουσ 1,5μ., για κάκε αιτοφμενθ διάμετρο/κωδικό υλικοφ.  

2.2 ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Με τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ οι διαγωνιηόμενοι πρζπει να προςκομίςουν τα παρακάτω 
δικαιολογθτικά επί ποινι αποκλειςμοφ:  

 Ρρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια και πλιρθ τεχνικι περιγραφι των ςωλινων 
πολυαικυλενίου Ε, PE100, MRS10, Ν16, SDR11, ΕΛΟΤ ΕΝ 12201 και τα νόμιμα 
μεταφραςμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα αντίγραφά τουσ. Επιςθμαίνεται ότι, ςτα 
διάφορα ζγγραφα ξενόγλωςςων οίκων, όπωσ πιςτοποιθτικά, δθλϊςεισ, εκκζςεισ 
δοκιμϊν, κλπ., κα βεβαιϊνεται θ γνθςιότθτά τουσ με τθν επίκεςθ τθσ Σφραγίδασ 
τθσ Χάγθσ (Apostille) και κα είναι νόμιμα μεταφραςμζνα ςτθν Ελλθνικι. 

 Οι ςωλινεσ πρζπει να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό ποιότθτασ τθσ πρϊτθσ φλθσ 
ςτο οποίο κα αναφζρονται τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ, επίςθμα μεταφραςμζνο 
ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Υποχρεωτικά κα αναφζρονται: 
– Θ παρτίδα παραγωγισ τθσ πρϊτθσ φλθσ. 
– Θ κατθγορία/ςφνκεςθ του υλικοφ (Ε100). 
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– Ο δείκτθσ ροισ τιγματοσ (MFR – Melt mass-flow rate) του υλικοφ. 
– Θ ελάχιςτθ απαιτοφμενθ αντοχι (MRS – minimum required strength). 
– Θ διαςπορά του πιγμζντου. 

 Ριςτοποιθτικό κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 του προμθκευτι τθσ πρϊτθσ φλθσ. 

 Ριςτοποιθτικό κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 του εργοςταςίου καταςκευισ –
ςυμμετζχοντα  προμθκευτι των ςωλινων. 

 Ριςτοποιθτικό – υπεφκυνθ διλωςθ του προμθκευτι πρϊτθσ φλθσ ότι ανικει ςτο 
ςφνδεςμο PE100+ Association. 

 Συμπλθρωμζνουσ τουσ Ρίνακεσ 2 και 3 τθσ Τεχνικισ Ρροδιαγραφισ ΕΛΟΤ CEN/TS 
12201-07:2004, με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν δοκιμϊν που 
τεκμθριϊνουν ότι θ πρϊτθ φλθ και ο ςωλινασ τθροφν τισ απαιτιςεισ και τα τεχνικά 
χαρακτθριςτικά που προςδιορίηονται ςτα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 12201-01 και ΕΛΟΤ EN 
12201-02.  

 Ριςτοποιθτικά δοκιμϊν–τεςτ, από διαπιςτευμζνο εργαςτιριο για ςυμμόρφωςθ με 
τα αναφερόμενα ςτθ παροφςα προδιαγραφι πρότυπα (π.χ. διαςπορά του 
πιγμζντου, αποτελζςματα υδραυλικισ δοκιμισ, δοκιμισ ςε εφελκυςμό, κλπ.). 

 Ριςτοποιθτικά, εγκρίςεισ και εκκζςεισ δοκιμϊν αναφορικά με τθν καταλλθλότθτα 
των προςφερόμενων ςωλινων για χριςθ ςε δίκτυα πόςιμου φδατοσ, ςφμφωνα με 
τισ απαιτιςεισ  που αναγράφονται ςτθν παράγραφο 1.4 τθσ παροφςασ τεχνικισ 
προδιαγραφισ. 

 Ριςτοποιθτικό ςιματοσ ποιότθτασ ςωλινα από τθν ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. ι αναγνωριςμζνο 
φορζα πιςτοποίθςθσ/ινςτιτοφτο τθσ Ε.Ε., ςτο οποίο κα αναγράφονται οι πρϊτεσ 
φλεσ από τισ οποίεσ παράγεται ο ςωλινασ. 

 Ζγγραφα ελζγχου/αποτελζςματα δοκιμϊν ςωλινων πολυαικυλενίου Ε100, ανά 
διατομι, ςφμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 12201 Parts 1-7. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ προμθκευτι, ςτθν οποία να αναφζρει ότι τα προςφερόμενα 
υλικά ςυμμορφϊνονται με τθν παροφςα τεχνικι προδιαγραφι τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε.. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα αναφζρονται με ςαφινεια τα ςτοιχεία και ο 
τόποσ εγκατάςταςθσ του εργοςταςίου καταςκευισ. 

 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δφο (2) χρόνια από το εργοςτάςιο καταςκευισ. 

 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δφο (2) χρόνια από τον προμθκευτι. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα αναφζρεται με ςαφινεια θ ποςοτικι παράδοςθ. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα αναφζρεται ότι οι ςωλινεσ που κα παραδοκοφν 
είναι ίδιοι με το αξιολογθκζν δείγμα. 

 Φωτοτυπία του δελτίου αποςτολισ υπογεγραμμζνο από τον υπεφκυνο τθσ 
Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., για τθν παράδοςθ ενόσ δείγματοσ ςτισ εγκαταςτάςεισ Ρεριςςοφ τθσ 
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Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. (ςτο Τμιμα Δοκιμϊν & Ραραλαβϊν τθσ Δ/νςθσ Ρρομθκειϊν & 
Μεταφορϊν, Ωρωποφ 156 Γαλάτςι), ταυτόχρονα με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ.   

Επιςθμαίνεται ότι, για τουσ ςωλινεσ και τα εξαρτιματα αυτϊν, ςε εφαρμογι τθσ Υ.Α. 
Αρικμ. Οικ. 14097/757 (ΦΕΚ3346/Β/14-12-2012) ιςχφουν τα εξισ: 

— Για ςωλινεσ και εξαρτιματα που παράγονται ςτθν Ελλάδα, απαιτείται θ επί ποινι 
αποκλειςμοφ, προςκόμιςθ Πιςτοποιθτικοφ υμμόρφωςθσ με το ΕΛΟΣ ΕΝ12201. Το 
Ριςτοποιθτικό Συμμόρφωςθσ χορθγείται, από τθν Ανϊνυμο Εταιρεία Βιομθχανικισ 
Ζρευνασ, Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ και Εργαςτθριακϊν Δοκιμϊν, Ριςτοποίθςθσ και 
Ροιότθτασ (ΕΒΕΣΑΜ Α.Ε., άρκρο 63 του Ν.4002/2011 και άρκρο 19 του Ν.4038/2012). 

— Για ςωλινεσ και εξαρτιματα που παράγονται ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ ι ςτθν Σουρκία ι που παράγονται νόμιμα ςε κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΗΕ, που 
αποτελεί ςυμβαλλόμενο μζροσ τθσ Συμφωνίασ για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χϊρο 
(Ε.Ο.Χ.), απαιτείται θ επί ποινι αποκλειςμοφ, προςκόμιςθ Πιςτοποιθτικών 
υμμόρφωςθσ ι/και Εκκζςεων δοκιμών, που ζχουν εκδοκεί ςτθ χϊρα προζλευςθσ 
από αναγνωριςμζνο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ. 

— Για ςωλινεσ και εξαρτιματα που παράγονται ςε χϊρεσ εκτόσ Ε.Ε. απαιτείται θ επί 
ποινι αποκλειςμοφ, προςκόμιςθ Πιςτοποιθτικοφ Ελζγχου, που εκδίδεται από τθν 
ΕΒΕΣΑΜ Α.Ε. 

2.2.1 ΓΛΩΑ ΤΝΣΑΞΗ 

Γλϊςςα ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ορίηεται θ ελλθνικι. 

Για όλα τα ηθτοφμενα ζγγραφα, πιςτοποιθτικά και λοιπά δικαιολογθτικά γίνεται αποδεκτι 
και θ αγγλικι γλϊςςα. 

Υποβαλλόμενα ζγγραφα, πιςτοποιθτικά και λοιπά δικαιολογθτικά ςε άλλθ γλϊςςα πλθν τθσ 
ελλθνικισ και τθσ αγγλικισ δεν λαμβάνοντα υπ’ όψιν και κεωροφνται ωσ μθ 
προςκομιςκζντα, εκτόσ αν ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα. 

Εξαίρεςθ αποτελοφν ςχζδια ι ζγγραφα που περιζχουν αποκλειςτικά μετριςεισ (με 
αρικμοφσ και διεκνι ςφμβολα), τα οποία γίνονται αποδεκτά και ςε άλλθ ευρωπαϊκι 
γλϊςςα.  

Τα ζγγραφα, όπωσ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, βεβαιϊςεισ, που εκδίδονται από το εργοςτάςιο 
καταςκευισ, το οποίο βρίςκεται εκτόσ τθσ Ελλάδασ, πρζπει να είναι κεωρθμζνα ςφμφωνα 
με τθ Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ και να φζρουν τθν Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). 

2.3 ΔΙΕΝΕΡΓΟΤΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

2.3.1 ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΑΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Ο ζλεγχοσ και θ τεχνικι αξιολόγθςθ των προςκομιςκζντων δειγμάτων κα γίνεται από τθν 
αρμόδια Επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ που θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. κα ορίςει.  

Τα δείγματα κα εξετάηονται ςχολαςτικά ςτο φωσ με γυμνό οφκαλμό και κα ελζγχονται για 
αυλακϊςεισ, παραμορφϊςεισ, ελαττϊματα, ανομοιογζνειεσ, κλπ.  Θα ελζγχονται επίςθσ τα 
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γεωμετρικά χαρακτθριςτικά των ςωλινων (εξωτερικι διάμετροσ, πάχοσ τοιχϊματοσ, 
πιςτότθτα τθσ κυκλικισ διατομισ (ovality)), ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-02 . 

Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα να ανακζςει ςε πιςτοποιθμζνο εργαςτιριο να προβεί 
ςε όλουσ τουσ ελζγχουσ και δοκιμζσ που απαιτοφνται (βάςει των απαιτιςεων των 
προτφπων ΕΛΟΤ ΕΝ 12201 Μζροσ 01 ζωσ 07) ςε προςκομιςκζντα δείγματα ςωλινων, για να 
εξαςφαλιςκοφν τα προδιαγραφόμενα μθχανικά και φυςικά χαρακτθριςτικά τουσ κακϊσ και 
οι προδιαγραφόμενεσ αντοχζσ των ςωλινων ςε υδροςτατικζσ φορτίςεισ και χθμικζσ 
προςβολζσ. Σε περιπτϊςεισ που οι ζλεγχοι δείγματοσ δεν είναι επιτυχείσ (οι διαπιςτωμζνεσ 
αποκλίςεισ είναι εκτόσ των ορίων αποδοχισ), θ προςφορά του διαγωνιηόμενου 
απορρίπτεται και ο διαγωνιηόμενοσ αποκλείεται από τθν περαιτζρω διαδικαςία. 

Από το ςφνολο των προαναφερόμενων ελζγχων (δικαιολογθτικά και ζλεγχοσ δείγματοσ) κα 
προκφψουν οι διαγωνιηόμενοι εκείνοι που πλθροφν τισ τεχνικζσ και λοιπζσ προχποκζςεισ 
ϊςτε ςτθ ςυνζχεια να αναδειχτεί ο μειοδότθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι, λόγω διενζργειασ ελζγχων ςτα προςκομιςκζντα δείγματα, αυτά δεν 
επιςτρζφονται ςτουσ διαγωνιηομζνουσ. 

2.3.2 ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΜΕΙΟΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

Εργοςταςιακόσ ζλεγχοσ/ δοκιμζσ :  

Ο ζλεγχοσ και θ ποιοτικι παραλαβι τθσ προμικειασ των ςωλινων κα γίνει από τθν 
αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ που θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ.  Α.Ε. κα ορίςει για το ςκοπό αυτό, θ οποία 
ςτθ ςυνζχεια κα ςυντάξει το ςχετικό πρωτόκολλο. Κατά τθ φάςθ τθσ παραλαβισ είναι ςτθ 
διακριτικι ευχζρεια τθσ επιτροπισ να ςυνεργαςτεί με ελεγκτζσ εκπροςϊπουσ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. 
Α.Ε.  ι και με εξωτερικό επικεωρθτι. 

Ο ζλεγχοσ και θ ποιοτικι παραλαβι τθσ προμικειασ κα γίνει από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ, 
θ οποία κα πρζπει υποχρεωτικά να παρευρίςκεται και να παρακολουκεί όλθ τθ διαδικαςία 
παραγωγισ τθσ εκάςτοτε παραγγελίασ και τουσ εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ και θ οποία ςτθ 
ςυνζχεια κα ςυντάξει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Θ διενζργεια τθσ ποιοτικισ παραλαβισ των 
τεμαχίων τθσ προμικειασ των ςωλινων κα υλοποιθκεί ςε δφο ςτάδια, ωσ εξισ: 

Αϋ Στάδιο – Ρροςωρινι Ροιοτικι Ραραλαβι 

 Ο προμθκευτισ υποχρεοφται πριν από κάκε παραγωγι ςωλινων να ειδοποιεί 
εγγράφωσ και τουλάχιςτον δζκα (10) θμζρεσ πριν, τθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., για τον τόπο και 
τθν ϊρα που κα γίνει θ παραγωγι των ςωλινων. Ραράλειψθ ειδοποίθςθσ κα 
ςθμαίνει απόρριψθ των ςωλινων που κα παραχκοφν. 

 Θ παραγωγι και οι ζλεγχοι/δοκιμζσ των ςωλινων κα γίνουν παρουςία τθσ Επιτροπισ 
Ραραλαβισ, μετά από ζγγραφθ ειδοποίθςθ, όπωσ προαναφζρκθκε. Ο Ρρομθκευτισ 
υποχρεοφται να χορθγεί χωρίσ καμία επιβάρυνςθ όλα τα ςτοιχεία που απαιτοφνται 
για να εξακριβϊςει θ Επιτροπι αν οι ςωλινεσ είναι καταςκευαςμζνοι ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Τεχνικισ Ρροδιαγραφισ και των ςχετικϊν προτφπων. 

Οι εκπρόςωποι τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. ι/και ο Εξωτερικόσ Επικεωρθτισ, κα ζχουν 
ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτα τμιματα του εργοςταςίου καταςκευισ ι/και ςτισ 
εγκαταςτάςεισ του Ρρομθκευτι.   
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 Θ λιψθ και θ διαμόρφωςθ των δειγμάτων για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ των 
ςωλινων, κακϊσ και οι δοκιμζσ, κα γίνονται ςφμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-01 ζωσ 07. 

 Για τθν ποιοτικι παραλαβι κάκε τμθματικισ παράδοςθσ των ςωλινων θ Επιτροπι 
Ραραλαβισ διατθρεί το δικαίωμα να διενεργιςει ζλεγχο ποιότθτασ ςτισ 
εγκαταςτάςεισ του προμθκευτι ςε ποςοςτό ζωσ και 10% ανά κωδικό υλικοφ, ςε 
ςωλινεσ τθσ επιλογισ τθσ Επιτροπισ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ δφναται να περιλαμβάνει 
οπτικό ζλεγχο του ςωλινα, δοκιμζσ και ελζγχουσ ςφμφωνα με τα  ιςχφοντα 
Ευρωπαϊκά πρότυπα.  
Οι ζλεγχοι διενεργοφνται ςε δείγματα τυχαίασ επιλογισ τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ 
τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε.  για κάκε υπό παραλαβι ποςότθτα, ανά κωδικό υλικοφ, και 
ενδεικτικά είναι οι εξισ: 

Ζλεγχοσ πρϊτθσ φλθσ 
 Μζτρθςθ δείκτθ ροισ (MFI) 

 Μζτρθςθ πυκνότθτασ (Density) 

 Ρεριεκτικότθτα πτθτικϊν (Volatile Content) 

 Ρεριεκτικότθτα υγραςίασ (Water content) 

 Διαςπορά Ριγμζντου (Pigment Dispersion) 

 Θερμικι ςτακερότθτα (OIT-Oxidation Induction Time) 

 

Ζλεγχοσ – δοκιμζσ ςωλινων 
 Γεωμετρικά χαρακτθριςτικά (διάμετροσ, πάχοσ, παραμόρφωςθ -ovality). 

 Εμφάνιςθ 

 Μζτρθςθ δείκτθ ροισ (MFI) 

 Θερμικι ςτακερότθτα (OIT-Oxidation Induction Time) 

 Αντοχι ςε εφελκυςμό (Tensile strength) 

 Αντοχι ςε βραδεία ανάπτυξθ ριγματοσ (Resistance to slow crack growth) 

 Δοκιμζσ υδραυλικισ πίεςθσ (Internal pressure test, Hydrostatic Strength) 

 Δοκιμζσ γιρανςθσ (Resistance to weathering) 

 Επιμικυνςθ κατά τθ  κραφςθ (Elongation at break) 

 Δοκιμι ςφνκλιψθσ (Squeeze off) 

 
Σε περιπτϊςεισ αςτοχίασ των αναφερόμενων ελζγχων ςε ποςοςτό ζωσ και 2% τθσ 
ελεγχόμενθσ ποςότθτασ, κα γίνεται επανάλθψθ των ελζγχων και ςε περίπτωςθ εκ 
νζου αςτοχίασ κα απορρίπτεται όλθ θ τμθματικι ποςότθτα. Θ δαπάνθ των 
επαναλθπτικϊν ελζγχων βαρφνει τον προμθκευτι. 

 Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα του ελζγχου τθσ ςφςταςθσ τθσ πρϊτθσ φλθσ 
των ςωλινων κακϊσ και τθσ ποιότθτασ/αντοχισ αυτϊν, ςε πιςτοποιθμζνο 
εργαςτιριο τθσ επιλογισ τθσ.  

 Ζλεγχοσ από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ των παραςτατικϊν ςτοιχείων αγοράσ τθσ 
πρϊτθσ φλθσ για τθ ςυγκεκριμζνθ παρτίδα/τμθματικι παράδοςθ (π.χ. ποςότθτα, τιμι 
αγοράσ, κωδικόσ αναγνϊριςθσ-id τθσ πρϊτθσ φλθσ). 
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 Σφνταξθ και υπογραφι του Ρρωτοκόλλου Ρροςωρινισ Ροιοτικισ Ραραλαβισ από τθν 
Επιτροπι. 

Βϋ Στάδιο – Οριςτικι Ροιοτικι Ραραλαβι 

 Μετά τθ μεταφορά των ςωλινων από τον προμθκευτι ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ 
Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. ςτο Μενίδι, κα γίνει λιψθ τυχαίου δείγματοσ ανά διατομι 
παραδιδόμενου ςωλινα/κωδικό υλικοφ από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ, ςιμανςι του 
με ανεξίτθλο χρϊμα και αποςτολι του ςτθν ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. για μακροςκοπικό ζλεγχο 
τθσ πρϊτθσ φλθσ και πιςτοποίθςθ καταςκευισ των ςωλινων βάςει των Ρροτφπων 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201. 

 Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ ςφνταξθ και υπογραφι Ρρωτοκόλλου Οριςτικισ 
Ροιοτικισ Ραραλαβισ αποτελεί θ παραλαβι του πιςτοποιθτικοφ ελζγχου των 
προαναφερόμενων δειγμάτων από τθν ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.. Σε περίπτωςθ αρνθτικϊν 
αποτελεςμάτων, οι παραδοκζντεσ ςωλινεσ δεν γίνονται αποδεκτοί, ο ανάδοχοσ 
επιβαρφνεται με τθ δαπάνθ ελζγχου των δοκιμίων και υποχρεοφται να παραλάβει με 
δαπάνεσ του από τισ εγκαταςτάςεισ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ.  Α.Ε.  τουσ ςωλινεσ εντόσ μθνόσ 
από τθ ςχετικι ζγγραφθ ενθμζρωςι του.  

Πιςτοποιθτικά 

Κάκε παραγγελία ςωλινων πρζπει να ςυνοδεφεται από: 

 Υπεφκυνθ διλωςθ/Ριςτοποιθτικό του καταςκευαςτι ςυμπλθρωμζνο με τα 
αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν δοκιμϊν ανά παρτίδα παραγωγισ ςωλινων, 
ςφμφωνα με τον πίνακα 7 του ΕΛΟΤ CEN/TS 12201-07, με τα οποία τεκμθριϊνεται ότι ο 
ςωλινασ τθσ κάκε παρτίδασ τθρεί τισ απαιτιςεισ και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά που 
αναφζρονται ςτο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-02. 

Επιςθμαίνεται ότι, ο μετρθμζνοσ Δείκτθσ οισ Τιγματοσ (MFR) τθσ κάκε παρτίδασ δεν 
μπορεί να ζχει απόκλιςθ μεγαλφτερθ από 0,2 gr. / 10 λεπτά από το αντίςτοιχο MFR 
190/5 τθσ πρϊτθσ φλθσ. 

 Τουσ Ρίνακεσ 2 και 3 τθσ Τεχνικισ Ρροδιαγραφισ ΕΛΟΤ CEN/TS 12201-07:2004, 
ςυμπλθρωμζνουσ από τον καταςκευαςτι των ςωλινων με τα αποτελζςματα των 
εργαςτθριακϊν δοκιμϊν που τεκμθριϊνουν ότι θ πρϊτθ φλθ και ο ςωλινασ τθροφν τισ 
απαιτιςεισ και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά που προςδιορίηονται ςτα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 
12201-01 και ΕΛΟΤ EN 12201-02.  

 Στοιχεία /χαρακτθριςτικά τθσ χρθςιμοποιθκείςασ πρϊτθσ φλθσ για τθν παραγωγι τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ παρτίδασ ςωλινων (δείκτθ ροισ τιγματοσ, πυκνότθτα, περιεκτικότθτα 
πτθτικϊν, περιεκτικότθτα υγραςίασ, περιεκτικότθτα αικάλθσ, διαςπορά αικάλθσ ι 
πιγμζντου, κερμικι ςτακερότθτα, κλπ.).  

 Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ/ελζγχου αναφορικά με τθν καταλλθλότθτα των 
προςφερόμενων ςωλινων για χριςθ ςε δίκτυα πόςιμου φδατοσ, ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ που αναγράφονται ςτθν παράγραφο 1.4 τθσ παροφςασ τεχνικισ 
προδιαγραφισ, επίςθμα μεταφραςμζνο ςτθ Ελλθνικι γλϊςςα. 
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Σωλινεσ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ Τεχνικισ 
Ρροδιαγραφισ κα απορρίπτονται. 

3 ΕΓΓΤΘΘ 

Οι ςωλινεσ κα ζχουν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για χρονικι διάρκεια τουλάχιςτον δφο (2) 
ετϊν από τθν θμερομθνία παραλαβισ τουσ από τθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε.  

Σε περίπτωςθ εμφάνιςθσ βλάβθσ ι φκοράσ ι μθ ικανοποιθτικισ λειτουργίασ των ςωλινων 
κατά το χρόνο τθσ εγγφθςθσ θ οποία οφείλεται ςε τεχνικι/ποιοτικι ανεπάρκειά τουσ, ο 
προμθκευτισ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει τουσ ςωλινεσ, όπου αυτοί βρίςκονται 
τοποκετθμζνοι, με καινοφργιουσ ςωλινεσ ι ςε κάκε περίπτωςθ, με δικζσ του δαπάνεσ, να 
αποκαταςτιςει τθ λειτουργία τουσ. 
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1 ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ 

1.1 ΓΕΝΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 

Θ παροφςα Τεχνικι Ρροδιαγραφι αναφζρεται ςτθν προμικεια, μεταφορά, τεχνικοφσ 
ελζγχουσ και δοκιμζσ, πολλαπλϊν εξαρτθμάτων πολυαικυλενίου. Πλα τα εξαρτιματα 
προορίηονται για πόςιμο νερό και για τοποκζτθςθ εντόσ του εδάφουσ. 

1.2 ΣΤΠΟΠΟΙΘΣΙΚΕ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕ 

Θ παροφςα Ρροδιαγραφι ενςωματϊνει, μζςω παραπομπϊν, απαιτιςεισ άλλων 
κανονιςτικϊν κειμζνων, χρονολογθμζνων ι μθ. Οι παραπομπζσ αυτζσ αναφζρονται ςτα 
αντίςτοιχα ςθμεία τθσ παροφςθσ και κατάλογοσ των κειμζνων αυτϊν παρουςιάηεται ςτθ 
ςυνζχεια. Ρροκειμζνου περί παραπομπϊν ςε χρονολογθμζνα κείμενα, τυχόν 
μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ ι ανακεωριςεισ αυτϊν κα ζχουν εφαρμογι ςτθν παροφςα 
όταν κα ενςωματωκοφν ςε αυτι, με τροποποίθςθ ι ανακεϊρθςι τθσ. Πςον αφορά ςτισ 
παραπομπζσ ςε μθ χρονολογθμζνα κείμενα ιςχφει θ τελευταία ζκδοςι τουσ. 

BS 6920 Τesting of non-metallic components with regard to their effect of the quality of 
water guidance notes 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-01 Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων για παροχι νεροφ, και για αποςτράγγιςθ 
και αποχζτευςθ υπό πίεςθ - Ρολυαικυλζνιο (Ε) - Μζροσ 1: Γενικά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-02 Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων για φδρευςθ κακϊσ και για αποςτράγγιςθ 
και αποχζτευςθ υπό πίεςθ - Ρολυαικυλζνιο (Ε) - Μζροσ 2: Σωλινεσ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-03 Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων για παροχι νεροφ, και για αποςτράγγιςθ 
και αποχζτευςθ υπό πίεςθ - Ρολυαικυλζνιο (Ε) - Μζροσ 3: Εξαρτιματα 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 Συςτιματα διαχείριςθσ τθσ ποιότθτασ - Απαιτιςεισ 

1.3 ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ 

Τα πολλαπλά κα είναι καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ EN 
12201-03 με γενικό τίτλο «Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων για παροχι νεροφ, και για 
αποςτράγγιςθ και αποχζτευςθ υπό πίεςθ - Ρολυαικυλζνιο (Ε) - Μζροσ 3: Εξαρτιματα» και 
κα ςυμμορφϊνονται με όλα τα επιμζρουσ ςυμπεριλαμβανόμενα ςε αυτό πρότυπα. 

1.3.1 ΤΛΙΚΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ – ΚΑΣΕΡΓΑΙΑ 

Το πολλαπλό αποτελείται από τεμάχιο αγωγοφ από πολυαικυλζνιο διαμζτρου Φ63, υψθλισ 
πυκνότθτασ HDPE (PE 100), κλάςθσ αντοχισ MRS10 και SDR9. Το μικοσ του κα είναι 80 εκ. 
και κα πρζπει να είναι από πρωτογενζσ υλικό, χρϊματοσ “μπλε”.  

Αμφίπλευρα, το πολλαπλό κα φζρει ςτεγανά πϊματα, τα οποία κα πρζπει κα είναι 
ςυνδεδεμζνα με το κφριο ςϊμα με τθ μζκοδο τθσ αυτογενοφσ ςυγκόλλθςθσ (socket ι butt 
fusion ι ειδικό τεμάχιο θλεκτρομοφφασ), αποκλειομζνθσ τθσ μθχανικισ ςφνδεςθσ. 
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Επί του αγωγοφ του πολλαπλοφ και ςτθν ίδια γενζτειρα κα ενςωματωκοφν 4 μοφφεσ 
(ορειχάλκινεσ ι ανοξείδωτεσ) διατομισ 3/4” (βλζπε ςκαρίφθμα). 

 

 
Οι μοφφεσ κα τοποκετθκοφν ςε αξονικι απόςταςθ 20 εκ θ μία από τθν άλλθ (θ 1θ και θ 4θ 
ςε απόςταςθ 10 εκ από τα πϊματα). Θ προςαρμογι - ενςωμάτωςθ τθσ μοφφασ ςτο 
πολλαπλό μπορεί να γίνει με ζναν από τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ: 

 με ζγχυςθ ςε καλοφπι 

 με ςζλεσ που ζχουν ςυγκολλθκεί δια τθσ μεκόδου τθσ αυτογενοφσ ςυγκόλλθςθσ 

 με αυτογενι ςυγκόλλθςθ ειδικοφ τεμαχίου, το οποίο ςυγκολλάται αφενόσ μεν ςτο 
πάχοσ του τοιχϊματοσ , αφετζρου δε εξωτερικά επί τθσ εξωτερικισ επιφάνειασ του 
αγωγοφ . 

Ιδιαίτερθ προςοχι κα πρζπει να δίδεται όχι μόνο ςτθ ςυγκόλλθςθ, αλλά και ςτθν 
αγκφρωςθ τθσ μοφφασ εντόσ του πολυαικυλενίου. Για δε τθν καλφτερθ αγκφρωςθ, κα 
πρζπει να υπάρχει ικανόσ αρικμόσ προεξοχϊν και εςοχϊν, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ 
ςτεγανότθτα ακόμα και υπό ςυνκικεσ περιςτροφισ, κάμψθσ, κλίψθσ και εφελκυςμοφ. 

Εκτόσ των ανωτζρω τεςςάρων μουφϊν διατομισ 3/4”, τοποκετείται και πζμπτθ μοφφα 
διατομισ 1” (ορειχάλκινθ ι ανοξείδωτθ). Θ μοφφα αυτι τοποκετείται ςε απόςταςθ 20 εκ. 
από το ζνα άκρο του πολλαπλοφ (βρίςκεται δθλαδι ςτο μεςοδιάςτθμα τθσ 1θσ και 2θσ εκ 
των τεςςάρων μουφϊν των 3/4”) και επί γενζτειρασ, θ οποία ςχθματίηει γωνία 90 μοίρεσ με 
τθ γενζτειρα των 4 μουφϊν 3/4” . 

Θ προςαρμογι - ενςωμάτωςθ τθσ μοφφασ 1” γίνεται με ζναν από τουσ ιδθ αναφερκζντεσ 
τρόπουσ για αυτζσ των 3/4”. 

1.3.2 ΗΜΑΝΗ 

Τα εξαρτιματα κα φζρουν εμφανϊσ ςιμανςθ ςφμφωνα με τα παρακάτω ςτοιχεία: 

 Πνομα/ςιμα του καταςκευαςτι 

 Κατθγορία υλικοφ και δείκτθ SDR 9 

 Ονομαςτικι διάμετροσ 

 Θμερομθνία παραγωγισ 
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Οι πλθροφορίεσ αυτζσ κα είναι μόνιμεσ και ευανάγνωςτεσ. Σιμανςθ με χριςθ 
αυτοκόλλθτθσ ταινίασ δεν γίνεται αποδεκτι. 

Τα εξαρτιματα κα φζρουν κάρτα δεδομζνων, ςτθν οποία κα υπάρχει barcode διαγράμμιςθ 
για τθν αναγνϊριςθ τθσ ταυτότθτασ του εξαρτιματοσ (traceability code). 

1.3.3 ΤΚΕΤΑΙΑ – ΜΕΣΑΦΟΡΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ 

Τα εξαρτιματα κα ςυςκευάηονται ςε διαφανείσ προςτατευτικζσ ςακοφλεσ και μετά ςε 
χαρτοκιβϊτια, τα οποία κα τοποκετθκοφν ςε ευρωπαλζτεσ. Κάκε χαρτοκιβϊτιο κα 
αναγράφει με ευκρίνεια το περιεχόμενό του. Εναλλακτικά, τα εξαρτιματα κα 
τοποκετθκοφν «ςτα ίςια» ανά 100 τεμάχια ςε ξφλινθ ςυςκευαςία. 

Θ μεταφορά των εξαρτθμάτων κα πρζπει να γίνεται με τζτοιο τρόπο ϊςτε να εξαςφαλίηεται 
ςε κάκε περίπτωςθ θ αποφυγι δθμιουργίασ φκορϊν (τςακίςματα, εκδορζσ, γδαρςίματα, 
κλπ.). 

Θ αποκικευςθ των εξαρτθμάτων πρζπει να γίνεται ςε καλά αεριςμζνουσ και ςτεγαςμζνουσ 
χϊρουσ ϊςτε να προφυλάςςονται από τθν θλιακι ακτινοβολία, από τισ υψθλζσ 
κερμοκραςίεσ ι από τισ άςχθμεσ καιρικζσ ςυνκικεσ. Επιπρόςκετα, τα εξαρτιματα δεν κα 
πρζπει να ζρχονται ςε επαφι με ουςίεσ που καταςτρζφουν το Ε, όπωσ πετρζλαιο, χθμικά 
κλπ.  

1.4 ΧΡΘΘ Ε ΠΟΙΜΟ ΝΕΡΟ 

Πςον αφορά τθν ποιότθτα των υλικϊν των εξαρτθμάτων και τθν επίπτωςθ αυτϊν ςτθν 
ποιότθτα του νεροφ που ζρχεται ςε επαφι με αυτά, ο προμθκευτισ πρζπει να παρζχει 
πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ/ελζγχου για χριςθ ςε δίκτυα μεταφοράσ πόςιμου νεροφ. 

Το πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ/ελζγχου πρζπει να ζχει εκδοκεί από αναγνωριςμζνο 
Φορζα Ριςτοποίθςθσ τθσ Ε.Ε. (ενδεικτικά: DVGW-ΤΗW Γερμανίασ, ΚΙWA Ολλανδίασ, WRΑS 
Μεγ.Βρετανίασ, Ινςτιτοφτο Pasteur Γαλλίασ, EBETAM κ.α.), ο οποίοσ πρζπει να είναι 
διαπιςτευμζνοσ για το ςυγκεκριμζνο πεδίο από αναγνωριςμζνο φορζα διαπίςτευςθσ, που 
είναι αντίςτοιχα μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Συνεργαςίασ για τθ Διαπίςτευςθ (European 
Cooperation for Accreditation – EA) και μζλοσ τθσ αντίςτοιχθσ Συμφωνίασ Αμοιβαίασ 
Αναγνϊριςθσ (MLA) αυτισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν Εγκφκλιο 5817/2θ ΔΚΒΡ 
364/Φ.20/29-04-2013 του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, 
Μεταφορϊν & Δικτφων, ςε εφαρμογι τθσ Υ.Α. Αρικμ. Οικ. 14097/757 (ΦΕΚ3346/Β/14-12-
2012).   

O προμθκευτισ πρζπει να παρζχει πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ και εγκρίςεισ ςφμφωνα 
με μια τουλάχιςτον από τισ παρακάτω οδθγίεσ: DVGW W270 και UBA-coatings Guideline, 
DGS/VS4, WRAS BS 6920, ANSI/NSF 61 ι  τθσ KIWA. 
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2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.1 ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 

Οι διαγωνιηόμενοι υποχρεοφνται μαηί με τθν προςφορά τουσ να υποβάλλουν επί ποινι 
αποκλειςμοφ ζνα δείγμα. 

2.2 ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Με τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ οι διαγωνιηόμενοι πρζπει να προςκομίςουν τα παρακάτω 
δικαιολογθτικά επί ποινι αποκλειςμοφ:  

 Ρρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια και πλιρθ τεχνικι περιγραφι των εξαρτθμάτων. 
Επιςθμαίνεται ότι, ςτα διάφορα ζγγραφα ξενόγλωςςων οίκων, όπωσ πιςτοποιθτικά, 
δθλϊςεισ, εκκζςεισ δοκιμϊν, κλπ., κα βεβαιϊνεται θ γνθςιότθτά τουσ με τθν 
επιςθμείωςθ τθσ Σφραγίδασ τθσ Χάγθσ (Apostille). 

 Ριςτοποιθτικό κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 του εργοςταςίου καταςκευισ –
ςυμμετζχοντα  προμθκευτι των εξαρτθμάτων. 

 Ριςτοποιθτικό – υπεφκυνθ διλωςθ του προμθκευτι πρϊτθσ φλθσ ότι ανικει ςτο 
ςφνδεςμο PE100+ Association. 

 Ριςτοποιθτικά, εγκρίςεισ και εκκζςεισ δοκιμϊν αναφορικά με τθν καταλλθλότθτα 
των προςφερόμενων εξαρτθμάτων για χριςθ ςε δίκτυα πόςιμου φδατοσ, ςφμφωνα 
με τισ απαιτιςεισ που αναγράφονται ςτθν παράγραφο 1.4 τθσ παροφςασ τεχνικισ 
προδιαγραφισ. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ προμθκευτι, ςτθν οποία να αναφζρει ότι τα προςφερόμενα 
υλικά ςυμμορφϊνονται με τθν παροφςα τεχνικι προδιαγραφι τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε.. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα αναφζρονται με ςαφινεια τα ςτοιχεία και ο 
τόποσ εγκατάςταςθσ του εργοςταςίου καταςκευισ. 

 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δφο (2) χρόνια από το εργοςτάςιο καταςκευισ. 

 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δφο (2) χρόνια από τον προμθκευτι. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα οριοκετοφνται με ςαφινεια οι τμθματικζσ 
παραδόςεισ, ςφμφωνα με τα ηθτοφμενα του διαγωνιςμοφ. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα αναφζρεται ότι τα εξαρτιματα που κα 
παραδοκοφν κα είναι ίδια με το αξιολογθκζν δείγμα. 

 Φωτοτυπία του δελτίου αποςτολισ υπογεγραμμζνο από τον υπεφκυνο τθσ 
Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., για τθν παράδοςθ ενόσ δείγματοσ ςτισ εγκαταςτάςεισ Ρεριςςοφ τθσ 
Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. (ςτο Τμιμα Δοκιμϊν & Ραραλαβϊν τθσ Δ/νςθσ Ρρομθκειϊν & 
Μεταφορϊν, Ωρωποφ 156 Γαλάτςι), ταυτόχρονα με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ.   
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Επιςθμαίνεται ότι, για τουσ ςωλινεσ και τα εξαρτιματα αυτϊν, ςε εφαρμογι τθσ Υ.Α. 
Αρικμ. Οικ. 14097/757 (ΦΕΚ3346/Β/14-12-2012) ιςχφουν τα εξισ: 

 Για εξαρτιματα που παράγονται ςτθν Ελλάδα, απαιτείται θ επί ποινι αποκλειςμοφ, 
προςκόμιςθ Ριςτοποιθτικοφ Συμμόρφωςθσ με το ΕΛΟΤ ΕΝ12201 Μζρθ 1-3. Το 
Ριςτοποιθτικό Συμμόρφωςθσ χορθγείται, από τθν Ανϊνυμο Εταιρεία Βιομθχανικισ 
Ζρευνασ, Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ και Εργαςτθριακϊν Δοκιμϊν, Ριςτοποίθςθσ και 
Ροιότθτασ (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., άρκρο 63 του Ν.4002/2011 και άρκρο 19 του 
Ν.4038/2012). 

 Για εξαρτιματα που παράγονται ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι 
ςτθν Τουρκία ι που παράγονται νόμιμα ςε κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΗΕΣ, που αποτελεί 
ςυμβαλλόμενο μζροσ τθσ Συμφωνίασ για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χϊρο (Ε.Ο.Χ.), 
απαιτείται θ επί ποινι αποκλειςμοφ, προςκόμιςθ Ριςτοποιθτικϊν Συμμόρφωςθσ 
ι/και Εκκζςεων δοκιμϊν, που ζχουν εκδοκεί ςτθ χϊρα προζλευςθσ από 
αναγνωριςμζνο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ. 

 Για εξαρτιματα που παράγονται ςε χϊρεσ εκτόσ Ε.Ε. απαιτείται θ επί ποινι 
αποκλειςμοφ, προςκόμιςθ Ριςτοποιθτικοφ Ελζγχου, που εκδίδεται από τθν 
ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. 

2.2.1 ΓΛΩΑ ΤΝΣΑΞΗ 

Γλϊςςα ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ορίηεται θ ελλθνικι. 

Για όλα τα ηθτοφμενα ζγγραφα, πιςτοποιθτικά και λοιπά δικαιολογθτικά γίνεται αποδεκτι 
και θ αγγλικι γλϊςςα. 

Υποβαλλόμενα ζγγραφα, πιςτοποιθτικά και λοιπά δικαιολογθτικά ςε άλλθ γλϊςςα πλθν τθσ 
ελλθνικισ και τθσ αγγλικισ δεν λαμβάνοντα υπ’ όψιν και κεωροφνται ωσ μθ 
προςκομιςκζντα, εκτόσ αν ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα. 

Εξαίρεςθ αποτελοφν ςχζδια ι ζγγραφα που περιζχουν αποκλειςτικά μετριςεισ (με 
αρικμοφσ και διεκνι ςφμβολα), τα οποία γίνονται αποδεκτά και ςε άλλθ ευρωπαϊκι 
γλϊςςα.  

Τα ζγγραφα, όπωσ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, βεβαιϊςεισ, που εκδίδονται από το εργοςτάςιο 
καταςκευισ, το οποίο βρίςκεται εκτόσ τθσ Ελλάδασ, πρζπει να είναι κεωρθμζνα ςφμφωνα 
με τθ Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ και να φζρουν τθν Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). 

2.3 ΔΙΕΝΕΡΓΟΤΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

2.3.1 ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΑΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Ο ζλεγχοσ και θ τεχνικι αξιολόγθςθ των προςκομιςκζντων δειγμάτων κα γίνεται από τθν 
αρμόδια Επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ που θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. κα ορίςει.  

Τα δείγματα κα εξετάηονται ςχολαςτικά ςτο φωσ με γυμνό οφκαλμό και κα ελζγχονται για 
αυλακϊςεισ, παραμορφϊςεισ, ελαττϊματα, ανομοιογζνειεσ, κλπ. Θα ελζγχονται επίςθσ τα 
γεωμετρικά χαρακτθριςτικά των εξαρτθμάτων (εξωτερικι διάμετροσ, κ.α.), ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-3. 
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Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα να ανακζςει ςε πιςτοποιθμζνο εργαςτιριο να προβεί 
ςε όλουσ τουσ ελζγχουσ και δοκιμζσ που απαιτοφνται (βάςει των απαιτιςεων των 
προτφπων ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-3) ςε προςκομιςκζντα δείγματα, για να εξαςφαλιςκοφν τα 
προδιαγραφόμενα μθχανικά και φυςικά χαρακτθριςτικά τουσ κακϊσ και οι 
προδιαγραφόμενεσ αντοχζσ των εξαρτθμάτων ςε υδροςτατικζσ φορτίςεισ και χθμικζσ 
προςβολζσ. Σε περιπτϊςεισ που οι ζλεγχοι δείγματοσ δεν είναι επιτυχείσ (οι διαπιςτωμζνεσ 
αποκλίςεισ είναι εκτόσ των ορίων αποδοχισ), θ προςφορά του διαγωνιηόμενου 
απορρίπτεται και ο διαγωνιηόμενοσ αποκλείεται από τθν περαιτζρω διαδικαςία. 

Από το ςφνολο των προαναφερόμενων ελζγχων (δικαιολογθτικά και ζλεγχοσ δείγματοσ) κα 
προκφψουν οι διαγωνιηόμενοι εκείνοι που πλθροφν τισ τεχνικζσ και λοιπζσ προχποκζςεισ 
ϊςτε ςτθ ςυνζχεια να αναδειχτεί ο μειοδότθσ. 

2.3.2 ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΜΕΙΟΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

Εργοςταςιακόσ ζλεγχοσ/ δοκιμζσ :  

Ο ζλεγχοσ και θ ποιοτικι παραλαβι τθσ προμικειασ των εξαρτθμάτων κα γίνει από τθν 
αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ που θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ.  Α.Ε. κα ορίςει για το ςκοπό αυτό, θ οποία 
ςτθ ςυνζχεια κα ςυντάξει το ςχετικό πρωτόκολλο. Κατά τθ φάςθ τθσ παραλαβισ είναι ςτθ 
διακριτικι ευχζρεια τθσ επιτροπισ να ςυνεργαςτεί με ελεγκτζσ εκπροςϊπουσ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. 
Α.Ε. ι και με εξωτερικό επικεωρθτι. 

Ο ζλεγχοσ και θ ποιοτικι παραλαβι τθσ προμικειασ κα γίνει από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ, 
θ οποία κα πρζπει υποχρεωτικά να παρακολουκεί όλθ τθ διαδικαςία παραγωγισ τθσ 
εκάςτοτε παραγγελίασ και τουσ εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ και θ οποία ςτθ ςυνζχεια κα 
ςυντάξει το ςχετικό πρωτόκολλο. Θ διενζργεια τθσ ποιοτικισ παραλαβισ των τεμαχίων τθσ 
προμικειασ των εξαρτθμάτων κα υλοποιθκεί ωσ εξισ: 

 Οι ζλεγχοι/δοκιμζσ των εξαρτθμάτων κα γίνουν παρουςία τθσ Επιτροπισ 
Ραραλαβισ, μετά από ζγγραφθ ειδοποίθςθ του προμθκευτι τουλάχιςτον δζκα (10) 
θμζρεσ νωρίτερα από τθ δοκιμι. Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να χορθγεί χωρίσ 
καμία επιβάρυνςθ όλα τα ςτοιχεία που απαιτοφνται για να εξακριβϊςει θ Επιτροπι 
αν τα εξαρτιματα είναι καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 
Τεχνικισ Ρροδιαγραφισ και των ςχετικϊν προτφπων. 

 Οι εκπρόςωποι τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. ι/και ο Εξωτερικόσ Επικεωρθτισ, κα ζχουν 
ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτα τμιματα του εργοςταςίου καταςκευισ ι/και ςτισ 
εγκαταςτάςεισ του Ρρομθκευτι.   

 Θ λιψθ και θ διαμόρφωςθ των δειγμάτων για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ των 
εξαρτθμάτων, κακϊσ και οι δοκιμζσ, κα γίνονται ςφμφωνα με το ευρωπαϊκό 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-3. 

 Για τθν ποιοτικι παραλαβι κάκε τμθματικισ παράδοςθσ των εξαρτθμάτων θ 
Επιτροπι Ραραλαβισ διατθρεί το δικαίωμα να διενεργιςει ζλεγχο ποιότθτασ ςτισ 
εγκαταςτάςεισ του προμθκευτι ςε ποςοςτό ζωσ και 3% ανά κωδικό υλικοφ, ςε 
εξαρτιματα τθσ επιλογισ τθσ Επιτροπισ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ κα περιλαμβάνει 
οπτικό ζλεγχο του εξαρτιματοσ, δοκιμζσ και ελζγχουσ ςφμφωνα με τα  ιςχφοντα 
Ευρωπαϊκά πρότυπα.  
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Οι ζλεγχοι διενεργοφνται ςε δείγματα τυχαίασ επιλογισ τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ τθσ 
Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. για κάκε υπό παραλαβι ποςότθτα, ανά κωδικό υλικοφ και ενδεικτικά είναι οι 
εξισ: 

 Γεωμετρικά χαρακτθριςτικά (διάμετροσ, πάχοσ, παραμόρφωςθ -ovality). 

 Εμφάνιςθ 

 Δοκιμζσ υδραυλικισ πίεςθσ (Internal pressure test, Hydrostatic Strength), ςε πίεςθ 
25 bar για 30 λεπτά, ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ περίπου 20oC. Καμία διαρροι 
ι δάκρυςμα δεν είναι αποδεκτό. 

Σε περιπτϊςεισ αςτοχίασ των αναφερόμενων ελζγχων ςε ποςοςτό ζωσ και 2% τθσ 
ελεγχόμενθσ ποςότθτασ, κα γίνεται επανάλθψθ των ελζγχων και ςε περίπτωςθ εκ νζου 
αςτοχίασ κα απορρίπτεται όλθ θ τμθματικι ποςότθτα. Θ δαπάνθ των επαναλθπτικϊν 
ελζγχων βαρφνει τον προμθκευτι. 

 Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα του ελζγχου τθσ ςφςταςθσ τθσ πρϊτθσ φλθσ 
των εξαρτθμάτων κακϊσ και τθσ ποιότθτασ/αντοχισ αυτϊν, ςε πιςτοποιθμζνο 
εργαςτιριο τθσ επιλογισ τθσ.  

 Ζλεγχοσ από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ των παραςτατικϊν ςτοιχείων αγοράσ τθσ 
πρϊτθσ φλθσ για τθ ςυγκεκριμζνθ παρτίδα/τμθματικι παράδοςθ (π.χ. ποςότθτα, τιμι 
αγοράσ, κωδικόσ αναγνϊριςθσ-id τθσ πρϊτθσ φλθσ). 

 Σφνταξθ και υπογραφι του Ρρωτοκόλλου Ροιοτικισ Ραραλαβισ από τθν Επιτροπι. 

Πιςτοποιθτικά 

Κάκε παράδοςθ εξαρτθμάτων πρζπει να ςυνοδεφεται από: 

 Υπεφκυνθ διλωςθ/Ριςτοποιθτικό του καταςκευαςτι ςυμπλθρωμζνο με τα 
αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν δοκιμϊν ανά παρτίδα παραγωγισ εξαρτθμάτων, 
ςφμφωνα με το ΕΝ 12201-3, με το οποίο τεκμθριϊνεται ότι το εξάρτθμα τθσ κάκε 
παρτίδασ τθρεί τισ απαιτιςεισ και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά που αναφζρονται ςτο 
πρότυπο. 

 Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ/ελζγχου αναφορικά με τθν καταλλθλότθτα των 
προςφερόμενων εξαρτθμάτων για χριςθ ςε δίκτυα πόςιμου φδατοσ, ςφμφωνα με 
τισ απαιτιςεισ που αναγράφονται ςτθν παράγραφο 1.4 τθσ παροφςασ τεχνικισ 
προδιαγραφισ. 

Εξαρτιματα που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ Τεχνικισ 
Ρροδιαγραφισ κα απορρίπτονται. 

3 ΕΓΓΤΘΘ 

Τα εξαρτιματα κα ζχουν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ από το εργοςτάςιο καταςκευισ και 
από τον προμθκευτι για χρονικι διάρκεια τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν από τθν θμερομθνία 
παραλαβισ τουσ από τθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε.  
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Σε περίπτωςθ εμφάνιςθσ βλάβθσ ι φκοράσ ι μθ ικανοποιθτικισ λειτουργίασ των 
εξαρτθμάτων κατά το χρόνο τθσ εγγφθςθσ θ οποία οφείλεται ςε τεχνικι/ποιοτικι 
ανεπάρκειά τουσ, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει τα εξαρτιματα, όπου 
αυτά βρίςκονται τοποκετθμζνα, με καινοφργια εξαρτιματα ι ςε κάκε περίπτωςθ, με δικζσ 
του δαπάνεσ, να αποκαταςτιςει τθ λειτουργία τουσ. 
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1 ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ 

1.1 ΓΕΝΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 

Θ παροφςα Τεχνικι Ρροδιαγραφι αναφζρεται ςτθν προμικεια, μεταφορά, τεχνικοφσ 
ελζγχουσ και δοκιμζσ, πολλαπλϊν εξαρτθμάτων πολυαικυλενίου. Πλα τα εξαρτιματα 
προορίηονται για πόςιμο νερό και για τοποκζτθςθ εντόσ του εδάφουσ. 

1.2 ΣΤΠΟΠΟΙΘΣΙΚΕ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕ 

Θ παροφςα Ρροδιαγραφι ενςωματϊνει, μζςω παραπομπϊν, απαιτιςεισ άλλων 
κανονιςτικϊν κειμζνων, χρονολογθμζνων ι μθ. Οι παραπομπζσ αυτζσ αναφζρονται ςτα 
αντίςτοιχα ςθμεία τθσ παροφςθσ και κατάλογοσ των κειμζνων αυτϊν παρουςιάηεται ςτθ 
ςυνζχεια. Ρροκειμζνου περί παραπομπϊν ςε χρονολογθμζνα κείμενα, τυχόν 
μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ ι ανακεωριςεισ αυτϊν κα ζχουν εφαρμογι ςτθν παροφςα 
όταν κα ενςωματωκοφν ςε αυτι, με τροποποίθςθ ι ανακεϊρθςι τθσ. Πςον αφορά ςτισ 
παραπομπζσ ςε μθ χρονολογθμζνα κείμενα ιςχφει θ τελευταία ζκδοςι τουσ. 

BS 6920 Τesting of non-metallic components with regard to their effect of the quality of 
water guidance notes 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-01 Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων για παροχι νεροφ, και για αποςτράγγιςθ 
και αποχζτευςθ υπό πίεςθ - Ρολυαικυλζνιο (Ε) - Μζροσ 1: Γενικά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-02 Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων για φδρευςθ κακϊσ και για αποςτράγγιςθ 
και αποχζτευςθ υπό πίεςθ - Ρολυαικυλζνιο (Ε) - Μζροσ 2: Σωλινεσ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-03 Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων για παροχι νεροφ, και για αποςτράγγιςθ 
και αποχζτευςθ υπό πίεςθ - Ρολυαικυλζνιο (Ε) - Μζροσ 3: Εξαρτιματα 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 Συςτιματα διαχείριςθσ τθσ ποιότθτασ - Απαιτιςεισ 

1.3 ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ 

Τα πολλαπλά κα είναι καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ EN 
12201-03 με γενικό τίτλο «Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων για παροχι νεροφ, και για 
αποςτράγγιςθ και αποχζτευςθ υπό πίεςθ - Ρολυαικυλζνιο (Ε) - Μζροσ 3: Εξαρτιματα» και 
κα ςυμμορφϊνονται με όλα τα επιμζρουσ ςυμπεριλαμβανόμενα ςε αυτό πρότυπα. 

1.3.1 ΤΛΙΚΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ – ΚΑΣΕΡΓΑΙΑ 

Το πολλαπλό νζου τφπου αποτελείται από τεμάχιο αγωγοφ από πολυαικυλζνιο, διαμζτρου 
Φ63 , υψθλισ πυκνότθτασ HDPE (PE100), κλάςθσ αντοχισ MRS10 και SDR9. Το μικοσ του κα 
είναι μεταβαλλόμενο από 140 εκ ζωσ και 420 εκ., με βιμα 40 εκατοςτϊν και κα πρζπει να 
είναι από πρωτογενζσ υλικό, χρϊματοσ “μπλε”.  

Το πολλαπλό νζου τφπου κα φζρει ςτο ζνα του άκρο ςτεγανό πϊμα, το οποίο κα πρζπει να 
είναι ςυνδεδεμζνο με το κφριο ςϊμα με τθ μζκοδο τθσ αυτογενοφσ ςυγκόλλθςθσ (socket ι 
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butt fusion ι ειδικό τεμάχιο θλεκτρομοφφασ), αποκλειόμενθσ τθσ μθχανικισ ςφνδεςθσ, ενϊ 
ςτο άλλο του άκρο κα καταλιγει ςε ευκφ άκρο μετά τθν παρεμβολι καμπφλθσ 90 μοιρϊν. 

Θ καμπφλθ κα είναι από Ε100 και θ ςυγκόλλθςι τθσ επί του κυρίωσ ςϊματοσ του 
πολλαπλοφ κα γίνεται με SOCKET FUSION για μεγαλφτερθ αξιοπιςτία τθσ ςφνδεςθσ. Το 
ευκφγραμμο άκρο μετά τθν καμπφλθ κα ζχει ικανό μικοσ για τθν τοποκζτθςθ είτε 
ςυνδζςμου μθχανικισ ςφςφιξθσ είτε θλεκτρομοφφασ. Σε κάκε περίπτωςθ το ευκφγραμμο 

μικοσ δεν κα είναι μικρότερο του 1.5D ιτοι 1.5x63  95 χιλιοςτά (βλζπε ςκαρίφθμα 
κάτωκι). Θ κλάςθ του ειδικοφ τεμαχίου καμπφλθσ κα είναι SDR 9, ποιότθτοσ Ε 100. 

 

 

Επί του αγωγοφ του πολλαπλοφ νζου τφπου και ςτθν ίδια γενζτειρα κα ενςωματωκοφν 
μοφφεσ (ορειχάλκινεσ ι ανοξείδωτεσ ) διατομισ 3/4”. Οι μοφφεσ κα τοποκετθκοφν ςε 
αξονικι απόςταςθ 200μμ θ μία από τθν άλλθ, όπωσ επίςθσ και ςε απόςταςθ 200μμ από τα 
τζρματα.  

Θ προςαρμογι - ενςωμάτωςθ τθσ μοφφασ ςτο πολλαπλό νζου τφπου μπορεί να γίνει με 
ζναν από τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ: 

 με ζγχυςθ ςε καλοφπι 

 με ςζλεσ που ζχουν ςυγκολλθκεί δια τθσ μεκόδου τθσ αυτογενοφσ ςυγκόλλθςθσ ι  
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 με αυτογενι ςυγκόλλθςθ ειδικοφ τεμαχίου , το οποίο ςυγκολλάται αφενόσ μεν ςτο 
πάχοσ του τοιχϊματοσ αφετζρου δε εξωτερικά επί τθσ εξωτερικισ επιφάνειασ του 
αγωγοφ . 

Ιδιαίτερθ προςοχι κα πρζπει να δίδεται όχι μόνο ςτθ ςυγκόλλθςθ, αλλά και ςτθν 
αγκφρωςθ τθσ μοφφασ εντόσ του αγωγοφ από πολυαικυλζνιο. Για δε τθν καλφτερθ 
αγκφρωςθ κα πρζπει να υπάρχει ικανόσ αρικμόσ προεξοχϊν και εςοχϊν, ϊςτε να 
εξαςφαλίηεται θ ςτεγανότθτα ακόμα και υπό ςυνκικεσ περιςτροφισ, κάμψθσ, κλίψθσ και 
εφελκυςμοφ.  

Θ καμπφλθ κα βρίςκεται ςτο αριςτερό άκρο του πολλαπλοφ, όταν αυτό το βλζπουμε από 
επάνω με το επίπεδό τθσ κάκετο ςτο επίπεδο που ςχθματίηεται από τουσ άξονεσ των 
μουφϊν (βλζπε ςκαρίφθμα άνωκεν). 

 

1.3.2 ΗΜΑΝΗ 

Τα εξαρτιματα κα φζρουν εμφανϊσ ςιμανςθ ςφμφωνα με τα παρακάτω ςτοιχεία: 

 Πνομα/ςιμα του καταςκευαςτι 

 Κατθγορία υλικοφ και δείκτθ SDR 9 

 Ονομαςτικι διάμετροσ 

 Θμερομθνία παραγωγισ 

Οι πλθροφορίεσ αυτζσ κα είναι μόνιμεσ και ευανάγνωςτεσ. Σιμανςθ με χριςθ 
αυτοκόλλθτθσ ταινίασ δεν γίνεται αποδεκτι. 

Τα εξαρτιματα κα φζρουν κάρτα δεδομζνων, ςτθν οποία κα υπάρχει barcode διαγράμμιςθ 
για τθν αναγνϊριςθ τθσ ταυτότθτασ του εξαρτιματοσ (traceability code). 

1.3.3 ΤΚΕΤΑΙΑ – ΜΕΣΑΦΟΡΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ 

Τα εξαρτιματα κα τοποκετοφνται «ςτα ίςια» ςε ξφλινθ ςυςκευαςία ανά 40, 60, 80 ι 100 
τεμάχια, όπωσ περιγράφεται ςτθ Διακιρυξθ. Κάκε ςυςκευαςία κα αναγράφει με ευκρίνεια 
τθν ποςότθτα του περιεχομζνου τθσ. 

Θ μεταφορά των εξαρτθμάτων κα πρζπει να γίνεται με τζτοιο τρόπο ϊςτε να εξαςφαλίηεται 
ςε κάκε περίπτωςθ θ αποφυγι δθμιουργίασ φκορϊν (τςακίςματα, εκδορζσ, γδαρςίματα, 
κλπ.). 

Θ αποκικευςθ των εξαρτθμάτων πρζπει να γίνεται ςε καλά αεριςμζνουσ και ςτεγαςμζνουσ 
χϊρουσ ϊςτε να προφυλάςςονται από τθν θλιακι ακτινοβολία, από τισ υψθλζσ 
κερμοκραςίεσ ι από τισ άςχθμεσ καιρικζσ ςυνκικεσ. Επιπρόςκετα, τα εξαρτιματα δεν κα 
πρζπει να ζρχονται ςε επαφι με ουςίεσ που καταςτρζφουν το Ε, όπωσ πετρζλαιο, χθμικά 
κλπ.  
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1.4 ΧΡΘΘ Ε ΠΟΙΜΟ ΝΕΡΟ 

Πςον αφορά τθν ποιότθτα των υλικϊν των εξαρτθμάτων και τθν επίπτωςθ αυτϊν ςτθν 
ποιότθτα του νεροφ που ζρχεται ςε επαφι με αυτά, ο προμθκευτισ πρζπει να παρζχει 
πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ/ελζγχου για χριςθ ςε δίκτυα μεταφοράσ πόςιμου νεροφ. 

Το πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ/ελζγχου πρζπει να ζχει εκδοκεί από αναγνωριςμζνο 
Φορζα Ριςτοποίθςθσ τθσ Ε.Ε. (ενδεικτικά: DVGW-ΤΗW Γερμανίασ, ΚΙWA Ολλανδίασ, WRΑS 
Μεγ.Βρετανίασ, Ινςτιτοφτο Pasteur Γαλλίασ, EBETAM κ.α.), ο οποίοσ πρζπει να είναι 
διαπιςτευμζνοσ για το ςυγκεκριμζνο πεδίο από αναγνωριςμζνο φορζα διαπίςτευςθσ, που 
είναι αντίςτοιχα μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Συνεργαςίασ για τθ Διαπίςτευςθ (European 
Cooperation for Accreditation – EA) και μζλοσ τθσ αντίςτοιχθσ Συμφωνίασ Αμοιβαίασ 
Αναγνϊριςθσ (MLA) αυτισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν Εγκφκλιο 5817/2θ ΔΚΒΡ 
364/Φ.20/29-04-2013 του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, 
Μεταφορϊν & Δικτφων, ςε εφαρμογι τθσ Υ.Α. Αρικμ. Οικ. 14097/757 (ΦΕΚ3346/Β/14-12-
2012).   

O προμθκευτισ πρζπει να παρζχει πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ και εγκρίςεισ ςφμφωνα 
με μια τουλάχιςτον από τισ παρακάτω οδθγίεσ: DVGW W270 και UBA-coatings Guideline, 
DGS/VS4, WRAS BS 6920, ANSI/NSF 61 ι  τθσ KIWA. 

2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.1 ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 

Οι διαγωνιηόμενοι υποχρεοφνται μαηί με τθν προςφορά τουσ να υποβάλλουν επί ποινι 
αποκλειςμοφ ζνα δείγμα από κάκε προςφερόμενο μικοσ.  

2.2 ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Με τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ οι διαγωνιηόμενοι πρζπει να προςκομίςουν τα παρακάτω 
δικαιολογθτικά επί ποινι αποκλειςμοφ:  

 Ρρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια και πλιρθ τεχνικι περιγραφι των εξαρτθμάτων. 
Επιςθμαίνεται ότι, ςτα διάφορα ζγγραφα ξενόγλωςςων οίκων, όπωσ πιςτοποιθτικά, 
δθλϊςεισ, εκκζςεισ δοκιμϊν, κλπ., κα βεβαιϊνεται θ γνθςιότθτά τουσ με τθν 
επιςθμείωςθ τθσ Σφραγίδασ τθσ Χάγθσ (Apostille). 

 Ριςτοποιθτικό κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 του εργοςταςίου καταςκευισ –
ςυμμετζχοντα προμθκευτι των εξαρτθμάτων. 

 Ριςτοποιθτικό – υπεφκυνθ διλωςθ του προμθκευτι πρϊτθσ φλθσ ότι ανικει ςτο 
ςφνδεςμο PE100+ Association. 
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 Ριςτοποιθτικά, εγκρίςεισ και εκκζςεισ δοκιμϊν αναφορικά με τθν καταλλθλότθτα 
των προςφερόμενων εξαρτθμάτων για χριςθ ςε δίκτυα πόςιμου φδατοσ, ςφμφωνα 
με τισ απαιτιςεισ που αναγράφονται ςτθν παράγραφο 1.4 τθσ παροφςασ τεχνικισ 
προδιαγραφισ. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ προμθκευτι, ςτθν οποία να αναφζρει ότι τα προςφερόμενα 
υλικά ςυμμορφϊνονται με τθν παροφςα τεχνικι προδιαγραφι τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε.. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα αναφζρονται με ςαφινεια τα ςτοιχεία και ο 
τόποσ εγκατάςταςθσ του εργοςταςίου καταςκευισ. 

 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δφο (2) χρόνια από το εργοςτάςιο καταςκευισ. 

 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δφο (2) χρόνια από τον προμθκευτι. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα οριοκετοφνται με ςαφινεια οι τμθματικζσ 
παραδόςεισ, ςφμφωνα με τα ηθτοφμενα του διαγωνιςμοφ. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα αναφζρεται ότι τα εξαρτιματα που κα 
παραδοκοφν κα είναι ίδια με το αξιολογθκζν δείγμα. 

 Φωτοτυπία του δελτίου αποςτολισ υπογεγραμμζνο από τον υπεφκυνο τθσ 
Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., για τθν παράδοςθ ενόσ δείγματοσ ςτισ εγκαταςτάςεισ Ρεριςςοφ τθσ 
Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. (ςτο Τμιμα Δοκιμϊν & Ραραλαβϊν τθσ Δ/νςθσ Ρρομθκειϊν & 
Μεταφορϊν, Ωρωποφ 156 Γαλάτςι), ταυτόχρονα με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ.   

Επιςθμαίνεται ότι, για τουσ ςωλινεσ και τα εξαρτιματα αυτϊν, ςε εφαρμογι τθσ Υ.Α. 
Αρικμ. Οικ. 14097/757 (ΦΕΚ3346/Β/14-12-2012) ιςχφουν τα εξισ: 

— Για εξαρτιματα που παράγονται ςτθν Ελλάδα, απαιτείται θ επί ποινι αποκλειςμοφ, 
προςκόμιςθ Πιςτοποιθτικοφ υμμόρφωςθσ με το ΕΛΟΣ ΕΝ 12201 Μζρθ 1-3. Το 
Ριςτοποιθτικό Συμμόρφωςθσ χορθγείται, από τθν Ανϊνυμο Εταιρεία Βιομθχανικισ 
Ζρευνασ, Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ και Εργαςτθριακϊν Δοκιμϊν, Ριςτοποίθςθσ και 
Ροιότθτασ (ΕΒΕΣΑΜ Α.Ε., άρκρο 63 του Ν.4002/2011 και άρκρο 19 του Ν.4038/2012). 

— Για εξαρτιματα που παράγονται ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι 
ςτθν Σουρκία ι που παράγονται νόμιμα ςε κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΗΕ, που αποτελεί 
ςυμβαλλόμενο μζροσ τθσ Συμφωνίασ για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χϊρο (Ε.Ο.Χ.), 
απαιτείται θ επί ποινι αποκλειςμοφ, προςκόμιςθ Πιςτοποιθτικών υμμόρφωςθσ 
ι/και Εκκζςεων δοκιμών, που ζχουν εκδοκεί ςτθ χϊρα προζλευςθσ από 
αναγνωριςμζνο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ. 

— Για εξαρτιματα που παράγονται ςε χϊρεσ εκτόσ Ε.Ε. απαιτείται θ επί ποινι 
αποκλειςμοφ, προςκόμιςθ Πιςτοποιθτικοφ Ελζγχου, που εκδίδεται από τθν ΕΒΕΣΑΜ 
Α.Ε. 

2.2.1 ΓΛΩΑ ΤΝΣΑΞΗ 

Γλϊςςα ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ορίηεται θ ελλθνικι. 

Για όλα τα ηθτοφμενα ζγγραφα, πιςτοποιθτικά και λοιπά δικαιολογθτικά γίνεται αποδεκτι 
και θ αγγλικι γλϊςςα. 
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Υποβαλλόμενα ζγγραφα, πιςτοποιθτικά και λοιπά δικαιολογθτικά ςε άλλθ γλϊςςα πλθν τθσ 
ελλθνικισ και τθσ αγγλικισ δεν λαμβάνοντα υπ’ όψιν και κεωροφνται ωσ μθ 
προςκομιςκζντα, εκτόσ αν ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα. 

Εξαίρεςθ αποτελοφν ςχζδια ι ζγγραφα που περιζχουν αποκλειςτικά μετριςεισ (με 
αρικμοφσ και διεκνι ςφμβολα), τα οποία γίνονται αποδεκτά και ςε άλλθ ευρωπαϊκι 
γλϊςςα.  

Τα ζγγραφα, όπωσ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, βεβαιϊςεισ, που εκδίδονται από το εργοςτάςιο 
καταςκευισ, το οποίο βρίςκεται εκτόσ τθσ Ελλάδασ, πρζπει να είναι κεωρθμζνα ςφμφωνα 
με τθ Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ και να φζρουν τθν Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). 

2.3 ΔΙΕΝΕΡΓΟΤΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

2.3.1 ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΑΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Ο ζλεγχοσ και θ τεχνικι αξιολόγθςθ των προςκομιςκζντων δειγμάτων κα γίνεται από τθν 
αρμόδια Επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ που θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. κα ορίςει.  

Τα δείγματα κα εξετάηονται ςχολαςτικά ςτο φωσ με γυμνό οφκαλμό και κα ελζγχονται για 
αυλακϊςεισ, παραμορφϊςεισ, ελαττϊματα, ανομοιογζνειεσ, κλπ.  Θα ελζγχονται επίςθσ τα 
γεωμετρικά χαρακτθριςτικά των εξαρτθμάτων (εξωτερικι διάμετροσ, κ.α.), ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-3. 

Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα να ανακζςει ςε πιςτοποιθμζνο εργαςτιριο να προβεί 
ςε όλουσ τουσ ελζγχουσ και δοκιμζσ που απαιτοφνται (βάςει των απαιτιςεων των 
προτφπων ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-3) ςε προςκομιςκζντα δείγματα, για να εξαςφαλιςκοφν τα 
προδιαγραφόμενα μθχανικά και φυςικά χαρακτθριςτικά τουσ κακϊσ και οι 
προδιαγραφόμενεσ αντοχζσ των εξαρτθμάτων ςε υδροςτατικζσ φορτίςεισ και χθμικζσ 
προςβολζσ. Σε περιπτϊςεισ που οι ζλεγχοι δείγματοσ δεν είναι επιτυχείσ (οι διαπιςτωμζνεσ 
αποκλίςεισ είναι εκτόσ των ορίων αποδοχισ), θ προςφορά του διαγωνιηόμενου 
απορρίπτεται και ο διαγωνιηόμενοσ αποκλείεται από τθν περαιτζρω διαδικαςία. 

Από το ςφνολο των προαναφερόμενων ελζγχων (δικαιολογθτικά και ζλεγχοσ δείγματοσ) κα 
προκφψουν οι διαγωνιηόμενοι εκείνοι που πλθροφν τισ τεχνικζσ και λοιπζσ προχποκζςεισ 
ϊςτε ςτθ ςυνζχεια να αναδειχτεί ο μειοδότθσ. 
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2.3.2 ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΜΕΙΟΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

Εργοςταςιακόσ ζλεγχοσ/ δοκιμζσ :  

Ο ζλεγχοσ και θ ποιοτικι παραλαβι τθσ προμικειασ των εξαρτθμάτων κα γίνει από τθν 
αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ που θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. κα ορίςει για το ςκοπό αυτό, θ οποία 
ςτθ ςυνζχεια κα ςυντάξει το ςχετικό πρωτόκολλο. Κατά τθ φάςθ τθσ παραλαβισ είναι ςτθ 
διακριτικι ευχζρεια τθσ επιτροπισ να ςυνεργαςτεί με ελεγκτζσ εκπροςϊπουσ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. 
Α.Ε. ι και με εξωτερικό επικεωρθτι. 

Ο ζλεγχοσ και θ ποιοτικι παραλαβι τθσ προμικειασ κα γίνει από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ, 
θ οποία κα πρζπει υποχρεωτικά να παρακολουκεί όλθ τθ διαδικαςία παραγωγισ τθσ 
εκάςτοτε παραγγελίασ και τουσ εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ και θ οποία ςτθ ςυνζχεια κα 
ςυντάξει το ςχετικό πρωτόκολλο. Θ διενζργεια τθσ ποιοτικισ παραλαβισ των τεμαχίων τθσ 
προμικειασ των εξαρτθμάτων κα υλοποιθκεί ωσ εξισ: 

 Οι ζλεγχοι/δοκιμζσ των εξαρτθμάτων κα γίνουν παρουςία τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ, 
μετά από ζγγραφθ ειδοποίθςθ του προμθκευτι τουλάχιςτον δζκα (10) θμζρεσ 
νωρίτερα από τθ δοκιμι. Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να χορθγεί χωρίσ καμία 
επιβάρυνςθ όλα τα ςτοιχεία που απαιτοφνται για να εξακριβϊςει θ Επιτροπι αν τα 
εξαρτιματα είναι καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Τεχνικισ 
Ρροδιαγραφισ και των ςχετικϊν προτφπων. 

Οι εκπρόςωποι τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. ι/και ο Εξωτερικόσ Επικεωρθτισ, κα ζχουν 
ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτα τμιματα του εργοςταςίου καταςκευισ ι/και ςτισ 
εγκαταςτάςεισ του Ρρομθκευτι.   

 Θ λιψθ και θ διαμόρφωςθ των δειγμάτων για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ των 
εξαρτθμάτων, κακϊσ και οι δοκιμζσ, κα γίνονται ςφμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-3. 

 Για τθν ποιοτικι παραλαβι κάκε τμθματικισ παράδοςθσ των εξαρτθμάτων θ 
Επιτροπι Ραραλαβισ διατθρεί το δικαίωμα να διενεργιςει ζλεγχο ποιότθτασ ςτισ 
εγκαταςτάςεισ του προμθκευτι ςε ποςοςτό ζωσ και 3% ανά κωδικό υλικοφ, ςε 
εξαρτιματα τθσ επιλογισ τθσ Επιτροπισ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ κα περιλαμβάνει 
οπτικό ζλεγχο του εξαρτιματοσ, δοκιμζσ και ελζγχουσ ςφμφωνα με τα  ιςχφοντα 
Ευρωπαϊκά πρότυπα.  
Οι ζλεγχοι διενεργοφνται ςε δείγματα τυχαίασ επιλογισ τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ 
τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε.  για κάκε υπό παραλαβι ποςότθτα, ανά κωδικό υλικοφ και 
ενδεικτικά είναι οι εξισ: 
 Γεωμετρικά χαρακτθριςτικά (διάμετροσ, πάχοσ, παραμόρφωςθ -ovality). 

 Εμφάνιςθ 

 Δοκιμζσ υδραυλικισ πίεςθσ (Internal pressure test, Hydrostatic Strength), ςε πίεςθ 
25 bar για 30 λεπτά, ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ περίπου 20oC. Καμία διαρροι 
ι δάκρυςμα δεν είναι αποδεκτό. 

Σε περιπτϊςεισ αςτοχίασ των αναφερόμενων ελζγχων ςε ποςοςτό ζωσ και 2% τθσ 
ελεγχόμενθσ ποςότθτασ, κα γίνεται επανάλθψθ των ελζγχων και ςε περίπτωςθ εκ 
νζου αςτοχίασ κα απορρίπτεται όλθ θ τμθματικι ποςότθτα. Θ δαπάνθ των 
επαναλθπτικϊν ελζγχων βαρφνει τον προμθκευτι. 
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 Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα του ελζγχου τθσ ςφςταςθσ τθσ πρϊτθσ φλθσ 
των εξαρτθμάτων κακϊσ και τθσ ποιότθτασ/αντοχισ αυτϊν, ςε πιςτοποιθμζνο 
εργαςτιριο τθσ επιλογισ τθσ.  

 Ζλεγχοσ από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ των παραςτατικϊν ςτοιχείων αγοράσ τθσ 
πρϊτθσ φλθσ για τθ ςυγκεκριμζνθ παρτίδα/τμθματικι παράδοςθ (π.χ. ποςότθτα, τιμι 
αγοράσ, κωδικόσ αναγνϊριςθσ-id τθσ πρϊτθσ φλθσ). 

 Σφνταξθ και υπογραφι του Ρρωτοκόλλου Ροιοτικισ Ραραλαβισ από τθν Επιτροπι. 

Πιςτοποιθτικά 

Κάκε παράδοςθ εξαρτθμάτων πρζπει να ςυνοδεφεται από: 

 Υπεφκυνθ διλωςθ/Ριςτοποιθτικό του καταςκευαςτι ςυμπλθρωμζνο με τα 
αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν δοκιμϊν ανά παρτίδα παραγωγισ εξαρτθμάτων, 
ςφμφωνα με το ΕΝ 12201-3, με το οποίο τεκμθριϊνεται ότι το εξάρτθμα τθσ κάκε 
παρτίδασ τθρεί τισ απαιτιςεισ και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά που αναφζρονται ςτο 
πρότυπο. 

 Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ/ελζγχου αναφορικά με τθν καταλλθλότθτα των 
προςφερόμενων εξαρτθμάτων για χριςθ ςε δίκτυα πόςιμου φδατοσ, ςφμφωνα με 
τισ απαιτιςεισ που αναγράφονται ςτθν παράγραφο 1.4 τθσ παροφςασ τεχνικισ 
προδιαγραφισ. 

Εξαρτιματα που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ Τεχνικισ 
Ρροδιαγραφισ κα απορρίπτονται. 

3 ΕΓΓΤΘΘ 

Τα εξαρτιματα κα ζχουν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ από το εργοςτάςιο καταςκευισ και 
από τον προμθκευτι για χρονικι διάρκεια τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν από τθν θμερομθνία 
παραλαβισ τουσ από τθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε.  

Σε περίπτωςθ εμφάνιςθσ βλάβθσ ι φκοράσ ι μθ ικανοποιθτικισ λειτουργίασ των 
εξαρτθμάτων κατά το χρόνο τθσ εγγφθςθσ θ οποία οφείλεται ςε τεχνικι/ποιοτικι 
ανεπάρκειά τουσ, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει τα εξαρτιματα, όπου 
αυτά βρίςκονται τοποκετθμζνα, με καινοφργια εξαρτιματα ι ςε κάκε περίπτωςθ, με δικζσ 
του δαπάνεσ, να αποκαταςτιςει τθ λειτουργία τουσ. 
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1 ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ 

1.1 ΓΕΝΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 

Θ παροφςα Τεχνικι Ρροδιαγραφι αναφζρεται ςτθν προμικεια, μεταφορά, τεχνικοφσ 
ελζγχουσ και δοκιμζσ, των διαφόρων εξαρτθμάτων πολυαικυλενίου ευκζων άκρων. Πλα τα 
εξαρτιματα προορίηονται για πόςιμο νερό και για τοποκζτθςθ εντόσ του εδάφουσ. 

1.2 ΣΤΠΟΠΟΙΘΣΙΚΕ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕ 

Θ παροφςα Ρροδιαγραφι ενςωματϊνει, μζςω παραπομπϊν, απαιτιςεισ άλλων 
κανονιςτικϊν κειμζνων, χρονολογθμζνων ι μθ. Οι παραπομπζσ αυτζσ αναφζρονται ςτα 
αντίςτοιχα ςθμεία τθσ παροφςθσ και κατάλογοσ των κειμζνων αυτϊν παρουςιάηεται ςτθ 
ςυνζχεια. Ρροκειμζνου περί παραπομπϊν ςε χρονολογθμζνα κείμενα, τυχόν 
μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ ι ανακεωριςεισ αυτϊν κα ζχουν εφαρμογι ςτθν παροφςα 
όταν κα ενςωματωκοφν ςε αυτι, με τροποποίθςθ ι ανακεϊρθςι τθσ. Πςον αφορά ςτισ 
παραπομπζσ ςε μθ χρονολογθμζνα κείμενα ιςχφει θ τελευταία ζκδοςι τουσ. 

BS 6920 Τesting of non-metallic components with regard to their effect of the quality of 
water guidance notes 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-01 Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων για παροχι νεροφ, και για αποςτράγγιςθ 
και αποχζτευςθ υπό πίεςθ - Ρολυαικυλζνιο (Ε) - Μζροσ 1: Γενικά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-02  Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων για φδρευςθ κακϊσ και για αποςτράγγιςθ 
και αποχζτευςθ υπό πίεςθ - Ρολυαικυλζνιο (Ε) - Μζροσ 2: Σωλινεσ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-03 Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων για παροχι νεροφ, και για αποςτράγγιςθ 
και αποχζτευςθ υπό πίεςθ - Ρολυαικυλζνιο (Ε) - Μζροσ 3: Εξαρτιματα 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 Συςτιματα διαχείριςθσ τθσ ποιότθτασ - Απαιτιςεισ 

1.3 ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ 

Τα διάφορα εξαρτιματα πολυαικυλενίου ευκζων άκρων κα είναι καταςκευαςμζνεσ 
ςφμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12201-03 με γενικό τίτλο «Συςτιματα 

πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων για παροχι νεροφ, και για αποςτράγγιςθ και αποχζτευςθ υπό πίεςθ - 

Ρολυαικυλζνιο (Ε) - Μζροσ 3: Εξαρτιματα» και κα ςυμμορφϊνονται με όλα τα επιμζρουσ 
ςυμπεριλαμβανόμενα ςε αυτό πρότυπα. 
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1.3.1 ΤΛΙΚΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ – ΚΑΣΕΡΓΑΙΑ 

Πρώτθ Τλθ 

Τα διάφορα εξαρτιματα πολυαικυλενίου που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι κατάλλθλα για 
τθ ςφνδεςθ αγωγϊν πολυαικυλενίου HDPE με πρϊτθ φλθ PE-100, με τθν μζκοδο τθσ 
θλεκτροςφντθξθσ (electrofusion). 

Θ πρϊτθ φλθ των διάφορων εξαρτθμάτων πολυαικυλενίου κα είναι πολυαικυλζνιο υψθλισ 
πυκνότθτασ (HDPE) PE-100, ομογενοποιθμζνο, χωρίσ προςμίξεισ, ςφμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ EN 12201-01 (Μζροσ 1 : Γενικά), χρϊματοσ μαφρου ι μπλε. 

Θ πρϊτθ φλθ με τα πρόςκετά τθσ κα είναι κατάλλθλθ για χριςθ ςε εφαρμογζσ ςε επαφι με 
πόςιμο νερό και δεν κα επθρεάηει αρνθτικά τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά του ςωλινα και 
των εξαρτθμάτων. 

Υλικό από ανακφκλωςθ δεν κα χρθςιμοποιείται ςε κανζνα ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ 
παραγωγισ τθσ πρϊτθσ φλθσ. Αναγεννθμζνθ πρϊτθ φλθ (second grade, scraped, recycled) 
δεν κα γίνεται αποδεκτι. 

Θ πρϊτθ φλθ κα ςυνοδεφεται από πιςτοποιθτικό ποιότθτασ ςτο οποίο κα αναφζρονται τα 
τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ.   

Θ πιςτοποιθμζνθ πρϊτθ φλθ κα προζρχεται από διεκνϊσ αναγνωριςμζνουσ προμθκευτζσ, 
που κα ανικουν ςτο ςφνδεςμο Ε100+ Association. 

Εξαρτιματα πολυαικυλενίου ευκζων άκρων 

Τα διάφορα εξαρτιματα πολυαικυλενίου κα παραχκοφν ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-03 και τα κυριότερα χαρακτθριςτικά τουσ κα είναι τα ακόλουκα: 

— Κατθγορία υλικοφ πολυαικυλενίου : Ε100   

— Ελάχιςτθ απαιτοφμενθ αντοχι MRS (Minimum Required Strength): 10 MPa  

— Ονομαςτικι διάμετροσ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε.   

— Ονομαςτικι πίεςθ λειτουργίασ: τουλάχιςτον 16 atm (PN16) 

— Δείκτθσ Standard Dimension Ratio (SDR): 11 

— Θμερομθνία παραγωγισ μικρότερθ του ενόσ ζτουσ. 

Οι εξωτερικζσ και εςωτερικζσ επιφάνειεσ των διάφορων εξαρτθμάτων πολυαικυλενίου κα 
είναι λείεσ, κακαρζσ και απαλλαγμζνεσ από αυλακϊςεισ ι /και άλλα ελαττϊματα, όπωσ 
πόροι ςτθν επιφάνεια που δθμιουργοφνται από αζρα, κόκκουσ, κενά ι άλλου είδουσ 
ανομοιογζνειεσ. Τα άκρα κα είναι κακαρά, χωρίσ παραμορφϊςεισ, κομμζνα κάκετα κατά 
τον άξονα του εξαρτιματοσ. 

Θα είναι αποκλειςτικά παραγωγισ  με τθν μζκοδο Injection molded, αποκλειόμενθσ τθσ 
προςφοράσ εξαρτθμάτων που παράγονται με άλλεσ μεκόδουσ και/ι ζχουν υποςτεί ι ζχουν 
προκφψει από οποιαδιποτε επεξεργαςία. 

1.3.2 ΗΜΑΝΗ 

Τα εξαρτιματα κα φζρουν εμφανϊσ ςιμανςθ ςφμφωνα με τα παρακάτω ςτοιχεία: 

 Πνομα/ςιμα  του καταςκευαςτι 
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 Κατθγορία υλικοφ (Ε100) και δείκτθ SDR 11 

 Ονομαςτικι διάμετροσ 

 Θμερομθνία παραγωγισ 

Οι πλθροφορίεσ αυτζσ κα είναι μόνιμεσ και ευανάγνωςτεσ. Σιμανςθ με χριςθ 
αυτοκόλλθτθσ ταινίασ δεν γίνεται αποδεκτι. 

Τα εξαρτιματα κα φζρουν κάρτα δεδομζνων, ςτθν οποία κα υπάρχει barcode διαγράμμιςθ 
για τθν αναγνϊριςθ τθσ ταυτότθτασ του εξαρτιματοσ (traceability code). 

1.3.3 ΤΚΕΤΑΙΑ – ΜΕΣΑΦΟΡΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ 

Τα εξαρτιματα κα ςυςκευάηονται ςε διαφανείσ προςτατευτικζσ ςακοφλεσ και μετά ςε 
χαρτοκιβϊτια. Κάκε χαρτοκιβϊτιο ι προςτατευτικι ςυςκευαςία κα αναγράφει με ευκρίνεια 
το περιεχόμενό του. 

Θ μεταφορά των εξαρτθμάτων κα πρζπει να γίνεται με τζτοιο τρόπο ϊςτε να εξαςφαλίηεται 
ςε κάκε περίπτωςθ θ αποφυγι δθμιουργίασ φκορϊν (τςακίςματα, εκδορζσ, γδαρςίματα, 
κλπ.). 

Θ αποκικευςθ των εξαρτθμάτων πρζπει να γίνεται ςε καλά αεριςμζνουσ και ςτεγαςμζνουσ 
χϊρουσ ϊςτε να προφυλάςςονται από τθν θλιακι ακτινοβολία, από τισ υψθλζσ 
κερμοκραςίεσ ι από τισ άςχθμεσ καιρικζσ ςυνκικεσ. Επιπρόςκετα, τα εξαρτιματα δεν κα 
πρζπει να ζρχονται ςε επαφι με ουςίεσ που καταςτρζφουν το Ε, όπωσ πετρζλαιο, χθμικά 
κλπ.  

1.4 ΧΡΘΘ Ε ΠΟΙΜΟ ΝΕΡΟ 

Πςον αφορά τθν ποιότθτα των υλικϊν των εξαρτθμάτων και τθν επίπτωςθ αυτϊν ςτθν 
ποιότθτα του νεροφ που ζρχεται ςε επαφι με αυτά, ο προμθκευτισ πρζπει να παρζχει 
πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ/ελζγχου για χριςθ ςε δίκτυα μεταφοράσ πόςιμου νεροφ. 

Το πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ/ελζγχου πρζπει να ζχει εκδοκεί από αναγνωριςμζνο 
Φορζα Ριςτοποίθςθσ τθσ Ε.Ε. (ενδεικτικά: DVGW-ΤΗW Γερμανίασ, ΚΙWA Ολλανδίασ, WRΑS 
Μεγ.Βρετανίασ, Ινςτιτοφτο Pasteur Γαλλίασ, EBETAM κ.α.), ο οποίοσ πρζπει να είναι 
διαπιςτευμζνοσ για το ςυγκεκριμζνο πεδίο από αναγνωριςμζνο φορζα διαπίςτευςθσ, που 
είναι αντίςτοιχα μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Συνεργαςίασ για τθ Διαπίςτευςθ (European 
Cooperation for Accreditation – EA) και μζλοσ τθσ αντίςτοιχθσ Συμφωνίασ Αμοιβαίασ 
Αναγνϊριςθσ (MLA) αυτισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν Εγκφκλιο 5817/2θ ΔΚΒΡ 
364/Φ.20/29-04-2013 του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, 
Μεταφορϊν & Δικτφων, ςε εφαρμογι τθσ Υ.Α. Αρικμ. Οικ. 14097/757 (ΦΕΚ3346/Β/14-12-
2012).   

O  προμθκευτισ πρζπει να παρζχει πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ και εγκρίςεισ ςφμφωνα 
με μια τουλάχιςτον από τισ παρακάτω οδθγίεσ: DVGW W270 και UBA-coatings Guideline, 
DGS/VS4, WRAS BS 6920, ANSI/NSF 61 ι  τθσ KIWA. 
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2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.1 ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 

Οι διαγωνιηόμενοι υποχρεοφνται μαηί με τθν προςφορά τουσ να υποβάλλουν επί ποινι 
αποκλειςμοφ ζνα δείγμα για κάκε αιτοφμενθ διάμετρο και κάκε εξάρτθμα. 

2.2 ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Με τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ οι διαγωνιηόμενοι πρζπει να προςκομίςουν τα παρακάτω 
δικαιολογθτικά επί ποινι αποκλειςμοφ:  

 Ρρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια και πλιρθ τεχνικι περιγραφι των εξαρτθμάτων. 
Επιςθμαίνεται ότι, ςτα διάφορα ζγγραφα ξενόγλωςςων οίκων, όπωσ πιςτοποιθτικά, 
δθλϊςεισ, εκκζςεισ δοκιμϊν, κλπ., κα βεβαιϊνεται θ γνθςιότθτά τουσ με τθν 
επιςθμείωςθ τθσ Σφραγίδασ τθσ Χάγθσ (Apostille). 

 Ριςτοποιθτικό κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 του εργοςταςίου καταςκευισ – 
ςυμμετζχοντα  προμθκευτι των εξαρτθμάτων. 

 Ριςτοποιθτικό – υπεφκυνθ διλωςθ του προμθκευτι πρϊτθσ φλθσ ότι ανικει ςτο 
ςφνδεςμο PE100+ Association. 

 Ριςτοποιθτικά, εγκρίςεισ και εκκζςεισ δοκιμϊν αναφορικά με τθν καταλλθλότθτα 
των προςφερόμενων εξαρτθμάτων για χριςθ ςε δίκτυα πόςιμου φδατοσ, ςφμφωνα 
με τισ απαιτιςεισ που αναγράφονται ςτθν παράγραφο 1.4 τθσ παροφςασ τεχνικισ 
προδιαγραφισ. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ προμθκευτι, ςτθν οποία να αναφζρει ότι τα προςφερόμενα 
υλικά ςυμμορφϊνονται με τθν παροφςα τεχνικι προδιαγραφι τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε.. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα αναφζρονται με ςαφινεια τα ςτοιχεία και ο 
τόποσ εγκατάςταςθσ του εργοςταςίου καταςκευισ. 

 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δφο (2) χρόνια από το εργοςτάςιο καταςκευισ. 

 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δφο (2) χρόνια από τον προμθκευτι. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα οριοκετοφνται με ςαφινεια οι τμθματικζσ 
παραδόςεισ, ςφμφωνα με τα ηθτοφμενα του διαγωνιςμοφ. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα αναφζρεται ότι τα εξαρτιματα που κα 
παραδοκοφν κα είναι ίδια με το αξιολογθκζν δείγμα. 

 Φωτοτυπία του δελτίου αποςτολισ υπογεγραμμζνο από τον υπεφκυνο τθσ 
Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., για τθν παράδοςθ ενόσ δείγματοσ ςτισ εγκαταςτάςεισ Ρεριςςοφ τθσ 
Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. (ςτο Τμιμα Δοκιμϊν & Ραραλαβϊν τθσ Δ/νςθσ Ρρομθκειϊν & 
Μεταφορϊν, Ωρωποφ 156 Γαλάτςι), ταυτόχρονα με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ.   
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Επιςθμαίνεται ότι, για τουσ ςωλινεσ και τα εξαρτιματα αυτϊν, ςε εφαρμογι τθσ Υ.Α. 
Αρικμ. Οικ. 14097/757 (ΦΕΚ3346/Β/14-12-2012) ιςχφουν τα εξισ: 

— Για εξαρτιματα που παράγονται ςτθν Ελλάδα, απαιτείται θ επί ποινι αποκλειςμοφ, 
προςκόμιςθ Πιςτοποιθτικοφ υμμόρφωςθσ με το ΕΛΟΣ ΕΝ12201. Το Ριςτοποιθτικό 
Συμμόρφωςθσ χορθγείται, από τθν Ανϊνυμο Εταιρεία Βιομθχανικισ Ζρευνασ, 
Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ και Εργαςτθριακϊν Δοκιμϊν, Ριςτοποίθςθσ και Ροιότθτασ 
(ΕΒΕΣΑΜ Α.Ε., άρκρο 63 του Ν.4002/2011 και άρκρο 19 του Ν.4038/2012). 

— Για εξαρτιματα που παράγονται ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι 
ςτθν Σουρκία ι που παράγονται νόμιμα ςε κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΗΕ, που αποτελεί 
ςυμβαλλόμενο μζροσ τθσ Συμφωνίασ για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χϊρο (Ε.Ο.Χ.), 
απαιτείται θ επί ποινι αποκλειςμοφ, προςκόμιςθ Πιςτοποιθτικών υμμόρφωςθσ 
ι/και Εκκζςεων δοκιμών, που ζχουν εκδοκεί ςτθ χϊρα προζλευςθσ από 
αναγνωριςμζνο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ. 

— Για εξαρτιματα που παράγονται ςε χϊρεσ εκτόσ Ε.Ε. απαιτείται θ επί ποινι 
αποκλειςμοφ, προςκόμιςθ Πιςτοποιθτικοφ Ελζγχου, που εκδίδεται από τθν ΕΒΕΣΑΜ 
Α.Ε. 

2.2.1 ΓΛΩΑ ΤΝΣΑΞΗ 

Γλϊςςα ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ορίηεται θ ελλθνικι. 

Για όλα τα ηθτοφμενα ζγγραφα, πιςτοποιθτικά και λοιπά δικαιολογθτικά γίνεται αποδεκτι 
και θ αγγλικι γλϊςςα. 

Υποβαλλόμενα ζγγραφα, πιςτοποιθτικά και λοιπά δικαιολογθτικά ςε άλλθ γλϊςςα πλθν τθσ 
ελλθνικισ και τθσ αγγλικισ δεν λαμβάνοντα υπ’ όψιν και κεωροφνται ωσ μθ 
προςκομιςκζντα, εκτόσ αν ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα. 

Εξαίρεςθ αποτελοφν ςχζδια ι ζγγραφα που περιζχουν αποκλειςτικά μετριςεισ (με 
αρικμοφσ και διεκνι ςφμβολα), τα οποία γίνονται αποδεκτά και ςε άλλθ ευρωπαϊκι 
γλϊςςα.  

Τα ζγγραφα, όπωσ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, βεβαιϊςεισ, που εκδίδονται από το εργοςτάςιο 
καταςκευισ, το οποίο βρίςκεται εκτόσ τθσ Ελλάδασ, πρζπει να είναι κεωρθμζνα ςφμφωνα 
με τθ Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ και να φζρουν τθν Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). 

2.3 ΔΙΕΝΕΡΓΟΤΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

2.3.1 ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΑΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Ο ζλεγχοσ και θ τεχνικι αξιολόγθςθ των προςκομιςκζντων δειγμάτων κα γίνεται από τθν 
αρμόδια Επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ που θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. κα ορίςει.  

Τα δείγματα κα εξετάηονται ςχολαςτικά ςτο φωσ με γυμνό οφκαλμό και κα ελζγχονται για 
αυλακϊςεισ, παραμορφϊςεισ, ελαττϊματα, ανομοιογζνειεσ, κλπ.  Θα ελζγχονται επίςθσ τα 
γεωμετρικά χαρακτθριςτικά των εξαρτθμάτων (εξωτερικι διάμετροσ, κ.α.), ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-3. 
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Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα να ανακζςει ςε πιςτοποιθμζνο εργαςτιριο να προβεί 
ςε όλουσ τουσ ελζγχουσ και δοκιμζσ που απαιτοφνται (βάςει των απαιτιςεων των 
προτφπων ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-3) ςε προςκομιςκζντα δείγματα, για να εξαςφαλιςκοφν τα 
προδιαγραφόμενα μθχανικά και φυςικά χαρακτθριςτικά τουσ κακϊσ και οι 
προδιαγραφόμενεσ αντοχζσ των εξαρτθμάτων ςε υδροςτατικζσ φορτίςεισ και χθμικζσ 
προςβολζσ. Σε περιπτϊςεισ που οι ζλεγχοι δείγματοσ δεν είναι επιτυχείσ (οι διαπιςτωμζνεσ 
αποκλίςεισ είναι εκτόσ των ορίων αποδοχισ), θ προςφορά του διαγωνιηόμενου 
απορρίπτεται και ο διαγωνιηόμενοσ αποκλείεται από τθν περαιτζρω διαδικαςία. 

Από το ςφνολο των προαναφερόμενων ελζγχων (δικαιολογθτικά και ζλεγχοσ δείγματοσ) κα 
προκφψουν οι διαγωνιηόμενοι εκείνοι που πλθροφν τισ τεχνικζσ και λοιπζσ προχποκζςεισ 
ϊςτε ςτθ ςυνζχεια να αναδειχτεί ο μειοδότθσ. 

2.3.2 ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΜΕΙΟΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

Εργοςταςιακόσ ζλεγχοσ/ δοκιμζσ :  

Ο ζλεγχοσ και θ ποιοτικι παραλαβι τθσ προμικειασ των εξαρτθμάτων κα γίνει από τθν 
αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ που θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. κα ορίςει για το ςκοπό αυτό, θ οποία 
ςτθ ςυνζχεια κα ςυντάξει το ςχετικό πρωτόκολλο. Κατά τθ φάςθ τθσ παραλαβισ είναι ςτθ 
διακριτικι ευχζρεια τθσ επιτροπισ να ςυνεργαςτεί με ελεγκτζσ εκπροςϊπουσ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. 
Α.Ε. ι και με εξωτερικό επικεωρθτι. 

Ο ζλεγχοσ και θ ποιοτικι παραλαβι τθσ προμικειασ κα γίνει από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ, 
θ οποία κα πρζπει υποχρεωτικά να παρακολουκεί όλθ τθ διαδικαςία παραγωγισ τθσ 
εκάςτοτε παραγγελίασ και τουσ εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ και θ οποία ςτθ ςυνζχεια κα 
ςυντάξει το ςχετικό πρωτόκολλο. Θ διενζργεια τθσ ποιοτικισ παραλαβισ των τεμαχίων τθσ 
προμικειασ των εξαρτθμάτων κα υλοποιθκεί ωσ εξισ: 

 Οι ζλεγχοι/δοκιμζσ των εξαρτθμάτων κα γίνουν παρουςία τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ, 
μετά από ζγγραφθ ειδοποίθςθ του προμθκευτι τουλάχιςτον δζκα (10) θμζρεσ 
νωρίτερα από τθ δοκιμι. Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να χορθγεί χωρίσ καμία 
επιβάρυνςθ όλα τα ςτοιχεία που απαιτοφνται για να εξακριβϊςει θ Επιτροπι αν τα 
εξαρτιματα είναι καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Τεχνικισ 
Ρροδιαγραφισ και των ςχετικϊν προτφπων. 

Οι εκπρόςωποι τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. ι/και ο Εξωτερικόσ Επικεωρθτισ, κα ζχουν 
ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτα τμιματα του εργοςταςίου καταςκευισ ι/και ςτισ 
εγκαταςτάςεισ του Ρρομθκευτι. 

 Θ λιψθ και θ διαμόρφωςθ των δειγμάτων για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ των 
εξαρτθμάτων, κακϊσ και οι δοκιμζσ, κα γίνονται ςφμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-3. 

 Για τθν ποιοτικι παραλαβι κάκε τμθματικισ παράδοςθσ των εξαρτθμάτων θ 
Επιτροπι Ραραλαβισ διατθρεί το δικαίωμα να διενεργιςει ζλεγχο ποιότθτασ ςτισ 
εγκαταςτάςεισ του προμθκευτι ςε ποςοςτό ζωσ και 3% ανά κωδικό υλικοφ, ςε 
εξαρτιματα τθσ επιλογισ τθσ Επιτροπισ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ κα περιλαμβάνει 
οπτικό ζλεγχο του εξαρτιματοσ, δοκιμζσ και ελζγχουσ ςφμφωνα με τα  ιςχφοντα 
Ευρωπαϊκά πρότυπα.  
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Οι ζλεγχοι διενεργοφνται ςε δείγματα τυχαίασ επιλογισ τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ 
τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε.  για κάκε υπό παραλαβι ποςότθτα, ανά κωδικό υλικοφ και 
ενδεικτικά είναι οι εξισ: 
 Γεωμετρικά χαρακτθριςτικά (διάμετροσ, πάχοσ, παραμόρφωςθ -ovality). 

 Εμφάνιςθ 

 Δοκιμζσ υδραυλικισ πίεςθσ (Internal pressure test, Hydrostatic Strength) 

Σε περιπτϊςεισ αςτοχίασ των αναφερόμενων ελζγχων ςε ποςοςτό ζωσ και 2% τθσ 
ελεγχόμενθσ ποςότθτασ, κα γίνεται επανάλθψθ των ελζγχων και ςε περίπτωςθ εκ 
νζου αςτοχίασ κα απορρίπτεται όλθ θ τμθματικι ποςότθτα. Θ δαπάνθ των 
επαναλθπτικϊν ελζγχων βαρφνει τον προμθκευτι. 

 Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα του ελζγχου τθσ ςφςταςθσ τθσ πρϊτθσ φλθσ 
των εξαρτθμάτων κακϊσ και τθσ ποιότθτασ/αντοχισ αυτϊν, ςε πιςτοποιθμζνο 
εργαςτιριο τθσ επιλογισ τθσ.  

 Ζλεγχοσ από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ των παραςτατικϊν ςτοιχείων αγοράσ τθσ 
πρϊτθσ φλθσ για τθ ςυγκεκριμζνθ παρτίδα/τμθματικι παράδοςθ (π.χ. ποςότθτα, τιμι 
αγοράσ, κωδικόσ αναγνϊριςθσ-id τθσ πρϊτθσ φλθσ). 

 Σφνταξθ και υπογραφι του Ρρωτοκόλλου Ροιοτικισ Ραραλαβισ από τθν Επιτροπι. 

Πιςτοποιθτικά 

Κάκε παράδοςθ εξαρτθμάτων πρζπει να ςυνοδεφεται από: 

 Υπεφκυνθ διλωςθ/Ριςτοποιθτικό του καταςκευαςτι ςυμπλθρωμζνο με τα 
αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν δοκιμϊν ανά παρτίδα παραγωγισ εξαρτθμάτων, 
ςφμφωνα με το ΕΝ 12201-3, με το οποίο τεκμθριϊνεται ότι το εξάρτθμα τθσ κάκε 
παρτίδασ τθρεί τισ απαιτιςεισ και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά που αναφζρονται ςτο 
πρότυπο. 

 Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ/ελζγχου αναφορικά με τθν καταλλθλότθτα των 
προςφερόμενων εξαρτθμάτων για χριςθ ςε δίκτυα πόςιμου φδατοσ, ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ που αναγράφονται ςτθν παράγραφο 1.4 τθσ παροφςασ τεχνικισ 
προδιαγραφισ. 

Εξαρτιματα που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ Τεχνικισ 
Ρροδιαγραφισ κα απορρίπτονται. 

3 ΕΓΓΤΘΘ 

Τα εξαρτιματα κα ζχουν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ από το εργοςτάςιο καταςκευισ και 
από τον προμθκευτι για χρονικι διάρκεια τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν από τθν θμερομθνία 
παραλαβισ τουσ από τθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε.  

Σε περίπτωςθ εμφάνιςθσ βλάβθσ ι φκοράσ ι μθ ικανοποιθτικισ λειτουργίασ των 
εξαρτθμάτων κατά το χρόνο τθσ εγγφθςθσ θ οποία οφείλεται ςε τεχνικι/ποιοτικι 
ανεπάρκειά τουσ, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει τα εξαρτιματα, όπου 
αυτά βρίςκονται τοποκετθμζνα, με καινοφργια εξαρτιματα ι ςε κάκε περίπτωςθ, με δικζσ 
του δαπάνεσ, να αποκαταςτιςει τθ λειτουργία τουσ. 

17PROC005971184 2017-03-24



 

 

ΣΔΤΥΟ 3 ΑΠΟ 4 

 
 

 
 

142 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ 
 

521.03 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΛΑΙΜΟΙ ΦΛΑΝΣΗΑ (ΕΤΘΕΩ 
ΑΚΡΟΤ – SPIGOT) 

  
CPV 44167300-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 Φεβρουαρίου 2017  

17PROC005971184 2017-03-24



 

 

ΣΔΤΥΟ 3 ΑΠΟ 4 

 
 

 
 

143 
 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
1 ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ...................................................................................................................  

1.1 ΓΕΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ..................................................................................................................  

1.2 ΤΥΡΟΡΟΙΘΤΙΚΕΣ ΡΑΑΡΟΜΡΕΣ ...............................................................................................  

1.3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ........................................................................................................  

1.3.1 ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ – ΚΑΤΕΓΑΣΙΑ ...................................................................................  
1.3.2 ΣΘΜΑΝΣΘ .........................................................................................................................  
1.3.3 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΜΕΤΑΦΟΑ – ΑΡΟΘΘΚΕΥΣΘ .....................................................................  

1.4 ΧΘΣΘ ΣΕ ΡΟΣΙΜΟ ΝΕΟ .........................................................................................................  

2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ .....................................................................................................................................  

2.1 ΥΡΟΒΟΛΘ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ .............................................................................................................  

2.2 ΥΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΑΦΑ .....................................................................................................  

2.2.1 ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ............................................................................................................  
2.3 ΔΙΕΝΕΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ......................................................................................................  

2.3.1 ΚΑΤΑ ΤΘ ΦΑΣΘ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.............................................................  
2.3.2 ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΤΘΣ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΑΡΟ ΤΟΝ ΜΕΙΟΔΟΤΘ ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ ................  

3 ΕΓΓΥΘΣΘ ............................................................................................................................................  

 
Θ παροφςα Σεχνικι προδιαγραφι αφορά τον παρακάτω κωδικό CPV: 
 

44167300-1 Καμπφλεσ, ϋϋταυϋϋ και εξαρτιματα ςωλθνϊςεων 

 
 
 
  

17PROC005971184 2017-03-24



 

 

ΣΔΤΥΟ 3 ΑΠΟ 4 

 
 

 
 

144 
 

1 ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ 

1.1 ΓΕΝΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 

Θ παροφςα Τεχνικι Ρροδιαγραφι αναφζρεται ςτθν προμικεια, μεταφορά, τεχνικοφσ 
ελζγχουσ και δοκιμζσ, των λαιμϊν φλάντηασ ευκζωσ άκρου. Πλα τα εξαρτιματα 
προορίηονται για πόςιμο νερό και για τοποκζτθςθ εντόσ του εδάφουσ. 

1.2 ΣΤΠΟΠΟΙΘΣΙΚΕ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕ 

Θ παροφςα Ρροδιαγραφι ενςωματϊνει, μζςω παραπομπϊν, απαιτιςεισ άλλων 
κανονιςτικϊν κειμζνων, χρονολογθμζνων ι μθ. Οι παραπομπζσ αυτζσ αναφζρονται ςτα 
αντίςτοιχα ςθμεία τθσ παροφςθσ και κατάλογοσ των κειμζνων αυτϊν παρουςιάηεται ςτθ 
ςυνζχεια. Ρροκειμζνου περί παραπομπϊν ςε χρονολογθμζνα κείμενα, τυχόν 
μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ ι ανακεωριςεισ αυτϊν κα ζχουν εφαρμογι ςτθν παροφςα 
όταν κα ενςωματωκοφν ςε αυτι, με τροποποίθςθ ι ανακεϊρθςι τθσ. Πςον αφορά ςτισ 
παραπομπζσ ςε μθ χρονολογθμζνα κείμενα ιςχφει θ τελευταία ζκδοςι τουσ. 

BS 6920 Τesting of non-metallic components with regard to their effect of the quality of 
water guidance notes 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-01  Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων για παροχι νεροφ, και για αποςτράγγιςθ και 
αποχζτευςθ υπό πίεςθ - Ρολυαικυλζνιο (Ε) - Μζροσ 1: Γενικά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-02 Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων για φδρευςθ κακϊσ και για αποςτράγγιςθ και 
αποχζτευςθ υπό πίεςθ - Ρολυαικυλζνιο (Ε) - Μζροσ 2: Σωλινεσ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-03 Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων για παροχι νεροφ, και για αποςτράγγιςθ και 
αποχζτευςθ υπό πίεςθ - Ρολυαικυλζνιο (Ε) - Μζροσ 3: Εξαρτιματα 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 Συςτιματα διαχείριςθσ τθσ ποιότθτασ - Απαιτιςεισ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-01 Φλάντηεσ και οι ςυνδζςεισ τουσ – Κυκλικζσ φλάντηεσ για ςωλινεσ, δικλείδεσ, ειδικά 
τεμάχια και εξαρτιματα, χαρακτθριςμζνα με PN  Μζροσ 1: Χαλφβδινεσ φλάντηεσ.  

ΕΛΟΤ ΕΝ 10025-02 Ρροϊόντα κερμισ ζλαςθσ για χάλυβεσ καταςκευϊν - Μζροσ 2: Τεχνικοί όροι 
παράδοςθσ για μθ κεκραμζνουσ χάλυβεσ καταςκευϊν 

 

1.3 ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ 

Οι λαιμοί φλάντηασ κα ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα που αναφζρονται ςτθν 
παράγραφο 1.2 κακϊσ και με όλα τα επιμζρουσ ςυμπεριλαμβανόμενα ςε αυτά πρότυπα. 

1.3.1 ΤΛΙΚΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ – ΚΑΣΕΡΓΑΙΑ 

Οι λαιμοί φλάντηασ ωσ εξαρτιματα κα τοποκετοφνται ςτο άκρο αγωγοφ πολυαικυλενίου 
για τθν εξαςφάλιςθ τθσ δυνατότθτασ ςφνδεςθσ με φλάντηα αντίςτοιχθσ διάςταςθσ 
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μεταλλικοφ εξαρτιματοσ, (π.χ. φλάντηα άκρου μεταλλικοφ αγωγοφ, δικλείδασ υδρομετρθτι 
κτλ.). 

Οι λαιμοί φλάντηασ κα αποτελοφνται από δφο τεμάχια ωσ εξισ : α) Ζνα ευκφ άκρο β) ζνα 
άκρο φλάντηα για τθ ςφνδεςθ με φλάντηα μεταλλικοφ εξαρτιματοσ. 

Α) Ευκφ Άκρο 

Το ευκφ άκρο του λαιμοφ φλάντηασ (flange adaptor) κα είναι SDR 11 και κα ςυμφωνεί με 
όςα αναφζρονται ςτο ΕΛΟΤ EN 12201-3, ϊςτε να μπορεί να ςυνδεκεί με τα υπόλοιπα 
εξαρτιματα πολυαικυλενίου και κα ζχει ονομαςτικι πίεςθ τουλάχιςτον 16 bar. 

Υλικό καταςκευισ ευκζωσ άκρου 

Το ευκφ άκρο του λαιμοφ φλάντηασ που κα χρθςιμοποιθκεί κα είναι κατάλλθλο για τθ 
ςφνδεςθ αγωγϊν πολυαικυλενίου HDPE με πρϊτθ φλθ PE-100, με τθν μζκοδο τθσ 
θλεκτροςφντθξθσ (electrofusion). 

Θ πρϊτθ φλθ του ευκζωσ άκρου του λαιμοφ φλάντηασ κα είναι πολυαικυλζνιο υψθλισ 
πυκνότθτασ (HDPE) PE-100, ομογενοποιθμζνο, δίχωσ προςμίξεισ, ςφμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ EN 12201-01 (Μζροσ 1 : Γενικά), χρϊματοσ μαφρου ι μπλε. 

Θ πρϊτθ φλθ με τα πρόςκετά τθσ κα είναι κατάλλθλθ για χριςθ ςε εφαρμογζσ ςε επαφι με 
πόςιμο νερό και δεν κα επθρεάηει αρνθτικά τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά των εξαρτθμάτων. 

Υλικό από ανακφκλωςθ δεν κα χρθςιμοποιείται ςε κανζνα ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ 
παραγωγισ τθσ πρϊτθσ φλθσ. Αναγεννθμζνθ πρϊτθ φλθ (second grade, scraped, recycled) 
δεν κα γίνεται αποδεκτι. 

Θ πρϊτθ φλθ κα ςυνοδεφεται από πιςτοποιθτικό ποιότθτασ ςτο οποίο κα αναφζρονται τα 
τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ.  

Θ πιςτοποιθμζνθ πρϊτθ φλθ κα προζρχεται από διεκνϊσ αναγνωριςμζνουσ προμθκευτζσ, 
που κα ανικουν ςτο ςφνδεςμο Ε100+ Association. 

Χαρακτθριςτικά ευκζωσ άκρου 

Οι λαιμοί φλάντηασ ευκζωσ άκρου κα παραχκοφν ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-03 και τα κυριότερα χαρακτθριςτικά τουσ κα είναι τα ακόλουκα: 

— Κατθγορία υλικοφ πολυαικυλενίου : Ε100   

— Ονομαςτικι διάμετροσ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε.   

— Ονομαςτικι πίεςθ λειτουργίασ: τουλάχιςτον 16 atm (PN16) 

— Δείκτθσ Standard Dimension Ratio (SDR): 11 

— Θμερομθνία παραγωγισ μικρότερθ του ενόσ ζτουσ.  

Οι εξωτερικζσ και εςωτερικζσ επιφάνειεσ των διάφορων εξαρτθμάτων πολυαικυλενίου κα 
είναι λείεσ, κακαρζσ και απαλλαγμζνεσ από αυλακϊςεισ ι /και άλλα ελαττϊματα, όπωσ 
πόροι ςτθν επιφάνεια που δθμιουργοφνται από αζρα, κόκκουσ, κενά ι άλλου είδουσ 
ανομοιογζνειεσ.  
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Β) Φλάντηα 

Οι φλάντηεσ κα είναι χαλφβδινεσ καταςκευαςμζνεσ από κατάλλθλο υλικό και με τθν 
κατάλλθλθ παραγωγικι διαδικαςία, ϊςτε να αντζχει τθ μόνιμθ ςφνδεςθ με φλάντηα τθσ 
ίδιασ διάςταςθσ μεταλλικοφ εξαρτιματοσ. Θ καταςκευι των φλαντηϊν κα είναι ςφμφωνα 
με το πρότυπο ΕΛΟΣ EN 1092-1 «Type 02 Loose plate flange with lapped pipe end» για 16 
bar, Type 33.  

Υλικό καταςκευισ φλάντηασ, ανοχζσ και βάρθ 

Το υλικό καταςκευισ των φλαντηϊν κα είναι S235JR κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025-02 ι καλφτερθσ 
ποιότθτασ (ιτοι S275, S355 ι S450) και κα προςτατεφονται από τθν οξείδωςθ με 
γαλβάνιςμα εν κερμό. Οι ανοχζσ των διαςτάςεων των φλαντηϊν κα ςυμφωνοφν με τον 
πίνακα 22 του προτφπου ΕΛΟΤ EN 1092-1. Τα βάρθ των φλαντηϊν κα είναι ςε ςυμφωνία με 
το παράρτθμα C.4, Type 02  του προτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-1. Τα πραγματικά βάρθ μποροφν 
να αποκλίνουν ςε κάποιο βακμό εξαιτίασ των επιτρεπόμενων ανοχϊν των διαςτάςεων.  

1.3.2 ΗΜΑΝΗ 

Α) Ευκφ Άκρο 

Οι λαιμοί φλάντηασ (ευκφ άκρο) κα φζρουν εμφανϊσ ςιμανςθ ςφμφωνα με τα παρακάτω 
ςτοιχεία:  

 Πνομα/ςιμα  του καταςκευαςτι  

 Κατθγορία υλικοφ (Ε100) και δείκτθ SDR 11 

 Ονομαςτικι διάμετροσ  

 Θμερομθνία παραγωγισ 

Οι πλθροφορίεσ αυτζσ κα είναι μόνιμεσ και ευανάγνωςτεσ. Σιμανςθ με χριςθ 
αυτοκόλλθτθσ ταινίασ δεν γίνεται αποδεκτι. 

Τα εξαρτιματα κα φζρουν κάρτα δεδομζνων, ςτθν οποία κα υπάρχει barcode διαγράμμιςθ 
για τθν αναγνϊριςθ τθσ ταυτότθτασ του εξαρτιματοσ (traceability code). 

Β) Φλάντηα 

Κάκε φλάντηα κα φζρει υποχρεωτικά ςιμανςθ θ οποία κα είναι ςφμφωνθ με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ EN 1092-1 (marking). Θ ςιμανςθ κα είναι μόνιμθ, ευανάγνωςτθ, ανκεκτικι ςτο χρόνο 
και κα περιλαμβάνει:  

 Τθν επωνυμία / ςιμα του καταςκευαςτι 

 Τον αρικμό του ευρωπαϊκοφ προτφπου (ιτοι EN 1092-1) 

 Τον τφπο τθσ φλάντηασ  

 Τθν ονομαςτικι διάμετρο τθσ φλάντηασ 

 Τθν ονομαςτικι πίεςθ τθσ φλάντηασ 

 Το υλικό καταςκευισ τθσ φλάντηασ 
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Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία το μζγεκοσ τθσ φλάντηασ είναι τζτοιο που δεν επιτρζπει τθν 
αναγραφι όλθσ τθσ ανωτζρω ςιμανςθσ τότε θ ελάχιςτθ απαιτοφμενθ ςιμανςθ κα 
περιλαμβάνει: 

 Τθν επωνυμία / ςιμα του καταςκευαςτι 

 Τα γράμματα ΕΝ 

 Τθν ονομαςτικι πίεςθ τθσ φλάντηασ 

 Το υλικό καταςκευισ τθσ φλάντηασ. 

Σε κάκε περίπτωςθ θ ςιμανςθ EN 1092-1 με το όνομα του καταςκευαςτι αντιπροςωπεφει 
τθ διλωςθ ςυμμόρφωςθσ του καταςκευαςτι ωσ προσ το Ευρωπαϊκό πρότυπο.  

1.3.3 ΤΚΕΤΑΙΑ – ΜΕΣΑΦΟΡΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ 

Οι λαιμοί φλάντηασ κα ςυςκευάηονται ςε διαφανείσ προςτατευτικζσ ςακοφλεσ και μετά ςε 
χαρτοκιβϊτια. Κάκε χαρτοκιβϊτιο ι προςτατευτικι ςυςκευαςία κα αναγράφει με ευκρίνεια 
το περιεχόμενό του. 

Θ μεταφορά των εξαρτθμάτων κα πρζπει να γίνεται με τζτοιο τρόπο ϊςτε να εξαςφαλίηεται 
ςε κάκε περίπτωςθ θ αποφυγι δθμιουργίασ φκορϊν (τςακίςματα, εκδορζσ, γδαρςίματα, 
κλπ.). 

Θ αποκικευςθ των εξαρτθμάτων πρζπει να γίνεται ςε καλά αεριςμζνουσ και ςτεγαςμζνουσ 
χϊρουσ ϊςτε να προφυλάςςονται από τθν θλιακι ακτινοβολία, από τισ υψθλζσ 
κερμοκραςίεσ ι από τισ άςχθμεσ καιρικζσ ςυνκικεσ. Επιπρόςκετα, τα εξαρτιματα δεν κα 
πρζπει να ζρχονται ςε επαφι με ουςίεσ που καταςτρζφουν το Ε, όπωσ πετρζλαιο, χθμικά 
κλπ.  

1.4 ΧΡΘΘ Ε ΠΟΙΜΟ ΝΕΡΟ 

Πςον αφορά τθν ποιότθτα των ευκζων άκρων των λαιμϊν φλάντηασ και τθν επίπτωςθ 
αυτϊν ςτθν ποιότθτα του νεροφ που ζρχεται ςε επαφι με αυτά, ο προμθκευτισ πρζπει να 
παρζχει πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ/ελζγχου για χριςθ ςε δίκτυα μεταφοράσ πόςιμου 
νεροφ. 

Το πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ/ελζγχου πρζπει να ζχει εκδοκεί από αναγνωριςμζνο 
Φορζα Ριςτοποίθςθσ τθσ Ε.Ε. (ενδεικτικά: DVGW-ΤΗW Γερμανίασ, ΚΙWA Ολλανδίασ, WRΑS 
Μεγ.Βρετανίασ, Ινςτιτοφτο Pasteur Γαλλίασ, EBETAM κ.α.), ο οποίοσ πρζπει να είναι 
διαπιςτευμζνοσ για το ςυγκεκριμζνο πεδίο από αναγνωριςμζνο φορζα διαπίςτευςθσ, που 
είναι αντίςτοιχα μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Συνεργαςίασ για τθ Διαπίςτευςθ (European 
Cooperation for Accreditation – EA) και μζλοσ τθσ αντίςτοιχθσ Συμφωνίασ Αμοιβαίασ 
Αναγνϊριςθσ (MLA) αυτισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν Εγκφκλιο 5817/2θ ΔΚΒΡ 
364/Φ.20/29-04-2013 του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, 
Μεταφορϊν & Δικτφων, ςε εφαρμογι τθσ Υ.Α. Αρικμ. Οικ. 14097/757 (ΦΕΚ3346/Β/14-12-
2012).   
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O προμθκευτισ πρζπει να παρζχει πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ και εγκρίςεισ ςφμφωνα 
με μια τουλάχιςτον από τισ παρακάτω οδθγίεσ: DVGW W270 και UBA-coatings Guideline, 
DGS/VS4, WRAS BS 6920, ANSI/NSF 61 ι  τθσ KIWA. 

2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.1 ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 

Οι διαγωνιηόμενοι υποχρεοφνται μαηί με τθν προςφορά τουσ να υποβάλλουν επί ποινι 
αποκλειςμοφ ζνα δείγμα για κάκε αιτοφμενθ διάμετρο.  

2.2 ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Με τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ οι διαγωνιηόμενοι πρζπει να προςκομίςουν τα παρακάτω 
δικαιολογθτικά επί ποινι αποκλειςμοφ:  

 Ρρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια και πλιρθ τεχνικι περιγραφι των λαιμϊν φλάντηασ. 
Επιςθμαίνεται ότι, ςτα διάφορα ζγγραφα ξενόγλωςςων οίκων, όπωσ πιςτοποιθτικά, 
δθλϊςεισ, εκκζςεισ δοκιμϊν, κλπ., κα βεβαιϊνεται θ γνθςιότθτά τουσ με τθν 
επιςθμείωςθ τθσ Σφραγίδασ τθσ Χάγθσ (Apostille). 

 Ριςτοποιθτικό κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 του εργοςταςίου καταςκευισ και του 
ςυμμετζχοντα  προμθκευτι των εξαρτθμάτων. 

 Ριςτοποιθτικό – υπεφκυνθ διλωςθ του προμθκευτι πρϊτθσ φλθσ ότι ανικει ςτο 
ςφνδεςμο PE100+ Association. 

 Ριςτοποιθτικά, εγκρίςεισ και εκκζςεισ δοκιμϊν αναφορικά με τθν καταλλθλότθτα 
των προςφερόμενων λαιμϊν φλάντηασ για χριςθ ςε δίκτυα πόςιμου φδατοσ, 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ που αναγράφονται ςτθν παράγραφο 1.4 τθσ παροφςασ 
τεχνικισ προδιαγραφισ. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ προμθκευτι, ςτθν οποία να αναφζρει ότι τα προςφερόμενα 
υλικά ςυμμορφϊνονται με τθν παροφςα τεχνικι προδιαγραφι τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε.. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα αναφζρονται με ςαφινεια τα ςτοιχεία και ο 
τόποσ εγκατάςταςθσ του εργοςταςίου καταςκευισ. 

 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δφο (2) χρόνια από το εργοςτάςιο καταςκευισ. 

 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δφο (2) χρόνια από τον προμθκευτι. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα οριοκετοφνται με ςαφινεια οι τμθματικζσ 
παραδόςεισ, ςφμφωνα με τα ηθτοφμενα του διαγωνιςμοφ. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα αναφζρεται ότι οι λαιμοί φλάντηασ που κα 
παραδοκοφν είναι ίδιοι με το αξιολογθκζν δείγμα. 
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 Φωτοτυπία του δελτίου αποςτολισ υπογεγραμμζνο από τον υπεφκυνο τθσ 
Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., για τθν παράδοςθ ενόσ δείγματοσ ςτισ εγκαταςτάςεισ Ρεριςςοφ τθσ 
Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. (ςτο Τμιμα Δοκιμϊν & Ραραλαβϊν τθσ Δ/νςθσ Αποκθκϊν & 
Μεταφορϊν, Ωρωποφ 156 Γαλάτςι), ταυτόχρονα με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ.   

Επιςθμαίνεται ότι, για τουσ ςωλινεσ και τα εξαρτιματα αυτϊν, ςε εφαρμογι τθσ Υ.Α. 
Αρικμ. Οικ. 14097/757 (ΦΕΚ3346/Β/14-12-2012) ιςχφουν τα εξισ: 

— Για εξαρτιματα που παράγονται ςτθν Ελλάδα, απαιτείται θ επί ποινι αποκλειςμοφ, 
προςκόμιςθ Πιςτοποιθτικοφ υμμόρφωςθσ με το ΕΛΟΣ ΕΝ12201. Το Ριςτοποιθτικό 
Συμμόρφωςθσ χορθγείται, από τθν Ανϊνυμο Εταιρεία Βιομθχανικισ Ζρευνασ, 
Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ και Εργαςτθριακϊν Δοκιμϊν, Ριςτοποίθςθσ και Ροιότθτασ 
(ΕΒΕΣΑΜ Α.Ε., άρκρο 63 του Ν.4002/2011 και άρκρο 19 του Ν.4038/2012). 

— Για εξαρτιματα που παράγονται ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι 
ςτθν Σουρκία ι που παράγονται νόμιμα ςε κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΗΕ, που αποτελεί 
ςυμβαλλόμενο μζροσ τθσ Συμφωνίασ για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χϊρο (Ε.Ο.Χ.), 
απαιτείται θ επί ποινι αποκλειςμοφ, προςκόμιςθ Πιςτοποιθτικών υμμόρφωςθσ 
ι/και Εκκζςεων δοκιμών, που ζχουν εκδοκεί ςτθ χϊρα προζλευςθσ από 
αναγνωριςμζνο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ. 

— Για εξαρτιματα που παράγονται ςε χϊρεσ εκτόσ Ε.Ε. απαιτείται θ επί ποινι 
αποκλειςμοφ, προςκόμιςθ Πιςτοποιθτικοφ Ελζγχου, που εκδίδεται από τθν ΕΒΕΣΑΜ 
Α.Ε. 

2.2.1 ΓΛΩΑ ΤΝΣΑΞΗ 

Γλϊςςα ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ορίηεται θ ελλθνικι. 

Για όλα τα ηθτοφμενα ζγγραφα, πιςτοποιθτικά και λοιπά δικαιολογθτικά γίνεται αποδεκτι 
και θ αγγλικι γλϊςςα. 

Υποβαλλόμενα ζγγραφα, πιςτοποιθτικά και λοιπά δικαιολογθτικά ςε άλλθ γλϊςςα πλθν τθσ 
ελλθνικισ και τθσ αγγλικισ δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν και κεωροφνται ωσ μθ 
προςκομιςκζντα, εκτόσ αν ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα. 

Εξαίρεςθ αποτελοφν ςχζδια ι ζγγραφα που περιζχουν αποκλειςτικά μετριςεισ (με 
αρικμοφσ και διεκνι ςφμβολα), τα οποία γίνονται αποδεκτά και ςε άλλθ ευρωπαϊκι 
γλϊςςα.  

Τα ζγγραφα, όπωσ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, βεβαιϊςεισ, που εκδίδονται από το εργοςτάςιο 
καταςκευισ, το οποίο βρίςκεται εκτόσ τθσ Ελλάδασ, πρζπει να είναι κεωρθμζνα ςφμφωνα 
με τθ Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ και να φζρουν τθν Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). 

2.3 ΔΙΕΝΕΡΓΟΤΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

2.3.1 ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΑΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Ο ζλεγχοσ και θ τεχνικι αξιολόγθςθ των προςκομιςκζντων δειγμάτων κα γίνεται από τθν 
αρμόδια Επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ που θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. κα ορίςει.  
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Τα δείγματα κα εξετάηονται ςχολαςτικά ςτο φωσ με γυμνό οφκαλμό και κα ελζγχονται για 
αυλακϊςεισ, παραμορφϊςεισ, ελαττϊματα, ανομοιογζνειεσ, κλπ.  Θα ελζγχονται επίςθσ τα 
γεωμετρικά χαρακτθριςτικά των εξαρτθμάτων (εξωτερικι διάμετροσ, κ.α.), ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-3. 

Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα να ανακζςει ςε πιςτοποιθμζνο εργαςτιριο να προβεί 
ςε όλουσ τουσ ελζγχουσ και δοκιμζσ που απαιτοφνται (βάςει των απαιτιςεων των 
προτφπων ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-3) ςε προςκομιςκζντα δείγματα, για να εξαςφαλιςκοφν τα 
προδιαγραφόμενα μθχανικά και φυςικά χαρακτθριςτικά τουσ κακϊσ και οι 
προδιαγραφόμενεσ αντοχζσ των εξαρτθμάτων ςε υδροςτατικζσ φορτίςεισ και χθμικζσ 
προςβολζσ. Σε περιπτϊςεισ που οι ζλεγχοι δείγματοσ δεν είναι επιτυχείσ (οι διαπιςτωμζνεσ 
αποκλίςεισ είναι εκτόσ των ορίων αποδοχισ), θ προςφορά του διαγωνιηόμενου 
απορρίπτεται και ο διαγωνιηόμενοσ αποκλείεται από τθν περαιτζρω διαδικαςία. 

Από το ςφνολο των προαναφερόμενων ελζγχων (δικαιολογθτικά και ζλεγχοσ δείγματοσ) κα 
προκφψουν οι διαγωνιηόμενοι εκείνοι που πλθροφν τισ τεχνικζσ και λοιπζσ προχποκζςεισ 
ϊςτε ςτθ ςυνζχεια να αναδειχτεί ο μειοδότθσ. 

2.3.2 ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΜΕΙΟΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

Εργοςταςιακόσ ζλεγχοσ/ δοκιμζσ :  

Ο ζλεγχοσ και θ ποιοτικι παραλαβι τθσ προμικειασ των εξαρτθμάτων κα γίνει από τθν 
αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ που θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ.  Α.Ε. κα ορίςει για το ςκοπό αυτό, θ οποία 
ςτθ ςυνζχεια κα ςυντάξει το ςχετικό πρωτόκολλο. Κατά τθ φάςθ τθσ παραλαβισ είναι ςτθ 
διακριτικι ευχζρεια τθσ επιτροπισ να ςυνεργαςτεί με ελεγκτζσ εκπροςϊπουσ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. 
Α.Ε. ι και με εξωτερικό επικεωρθτι. 

Ο ζλεγχοσ και θ ποιοτικι παραλαβι τθσ προμικειασ κα γίνει από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ, 
θ οποία κα πρζπει υποχρεωτικά να παρακολουκεί όλθ τθ διαδικαςία παραγωγισ τθσ 
εκάςτοτε παραγγελίασ και τουσ εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ και θ οποία ςτθ ςυνζχεια κα 
ςυντάξει το ςχετικό πρωτόκολλο. Θ διενζργεια τθσ ποιοτικισ παραλαβισ των τεμαχίων τθσ 
προμικειασ των εξαρτθμάτων κα υλοποιθκεί ωσ εξισ: 

 Οι ζλεγχοι/δοκιμζσ των λαιμϊν φλάντηασ κα γίνουν παρουςία τθσ Επιτροπισ 
Ραραλαβισ, μετά από ζγγραφθ ειδοποίθςθ τουλάχιςτον δζκα (10) θμζρεσ νωρίτερα 
από τθ δοκιμι. Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να χορθγεί χωρίσ καμία επιβάρυνςθ 
όλα τα ςτοιχεία που απαιτοφνται για να εξακριβϊςει θ Επιτροπι αν τα εξαρτιματα 
είναι καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Τεχνικισ 
Ρροδιαγραφισ και των ςχετικϊν προτφπων. Οι εκπρόςωποι τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. ι/και ο 
Εξωτερικόσ Επικεωρθτισ, κα ζχουν ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτα τμιματα του 
εργοςταςίου καταςκευισ ι/και ςτισ εγκαταςτάςεισ του Ρρομθκευτι. 

 Θ λιψθ και θ διαμόρφωςθ των δειγμάτων για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ των 
εξαρτθμάτων, κακϊσ και οι δοκιμζσ, όςον αφορά ςτο ευκφ άκρο, κα γίνονται 
ςφμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-3. Πςον αφορά ςτουσ ελζγχουσ 
(καταςτροφικοφσ και μθ) των φλαντηϊν αυτοί κα γίνονται ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-1 (inspection and testing). 

 Για τθν ποιοτικι παραλαβι κάκε τμθματικισ παράδοςθσ των εξαρτθμάτων θ 
Επιτροπι Ραραλαβισ διατθρεί το δικαίωμα να διενεργιςει ζλεγχο ποιότθτασ ςτισ 
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εγκαταςτάςεισ του προμθκευτι ςε ποςοςτό ζωσ και 3% ανά κωδικό υλικοφ, ςε 
εξαρτιματα τθσ επιλογισ τθσ Επιτροπισ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ κα περιλαμβάνει 
οπτικό ζλεγχο του εξαρτιματοσ, δοκιμζσ και ελζγχουσ ςφμφωνα με τα  ιςχφοντα 
Ευρωπαϊκά πρότυπα.  
Οι ζλεγχοι διενεργοφνται ςε δείγματα τυχαίασ επιλογισ τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ 
τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε.  για κάκε υπό παραλαβι ποςότθτα, ανά κωδικό υλικοφ και 
ενδεικτικά είναι οι εξισ: 
 Γεωμετρικά χαρακτθριςτικά (διάμετροσ, πάχοσ, παραμόρφωςθ -ovality). 

 Εμφάνιςθ 

 Δοκιμζσ υδραυλικισ πίεςθσ (Internal pressure test, Hydrostatic Strength) 

Σε περιπτϊςεισ αςτοχίασ των αναφερόμενων ελζγχων ςε ποςοςτό ζωσ και 2% τθσ 
ελεγχόμενθσ ποςότθτασ, κα γίνεται επανάλθψθ των ελζγχων και ςε περίπτωςθ εκ 
νζου αςτοχίασ κα απορρίπτεται όλθ θ τμθματικι ποςότθτα. Θ δαπάνθ των 
επαναλθπτικϊν ελζγχων βαρφνει τον προμθκευτι. 

 Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα του ελζγχου τθσ ςφςταςθσ τθσ πρϊτθσ φλθσ 
των λαιμϊν φλάντηασ κακϊσ και τθσ ποιότθτασ/αντοχισ αυτϊν, ςε πιςτοποιθμζνο 
εργαςτιριο τθσ επιλογισ τθσ.  

 Ζλεγχοσ από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ των παραςτατικϊν ςτοιχείων αγοράσ τθσ 
πρϊτθσ φλθσ για τθ ςυγκεκριμζνθ παρτίδα/τμθματικι παράδοςθ (π.χ. ποςότθτα, τιμι 
αγοράσ, κωδικόσ αναγνϊριςθσ-id τθσ πρϊτθσ φλθσ). 

 Σφνταξθ και υπογραφι του Ρρωτοκόλλου Ροιοτικισ Ραραλαβισ από τθν Επιτροπι. 

Πιςτοποιθτικά 

Κάκε παράδοςθ λαιμϊν φλάντηασ πρζπει να ςυνοδεφεται από: 

 Υπεφκυνθ διλωςθ/Ριςτοποιθτικό του καταςκευαςτι ςυμπλθρωμζνο με τα 
αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν δοκιμϊν ανά παρτίδα παραγωγισ εξαρτθμάτων, 
ςφμφωνα με τα ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-3 & ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-1, με το οποίο τεκμθριϊνεται ότι το 
εξάρτθμα τθσ κάκε παρτίδασ τθρεί τισ απαιτιςεισ και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά που 
αναφζρονται ςτα πρότυπα. 

 Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ/ελζγχου αναφορικά με τθν καταλλθλότθτα των 
προςφερόμενων λαιμϊν φλάντηασ για χριςθ ςε δίκτυα πόςιμου φδατοσ, ςφμφωνα με 
τισ απαιτιςεισ που αναγράφονται ςτθν παράγραφο 1.4 τθσ παροφςασ τεχνικισ 
προδιαγραφισ. 

Λαιμοί φλάντηασ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ Τεχνικισ 
Ρροδιαγραφισ κα απορρίπτονται. 

3 ΕΓΓΤΘΘ 

Τα εξαρτιματα κα ζχουν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ από το εργοςτάςιο καταςκευισ και 
από τον προμθκευτι για χρονικι διάρκεια τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν από τθν θμερομθνία 
παραλαβισ τουσ από τθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε.  
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Σε περίπτωςθ εμφάνιςθσ βλάβθσ ι φκοράσ ι μθ ικανοποιθτικισ λειτουργίασ των 
εξαρτθμάτων κατά το χρόνο τθσ εγγφθςθσ θ οποία οφείλεται ςε τεχνικι/ποιοτικι 
ανεπάρκειά τουσ, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει τα εξαρτιματα, όπου 
αυτά βρίςκονται τοποκετθμζνα, με καινοφργια εξαρτιματα ι ςε κάκε περίπτωςθ, με δικζσ 
του δαπάνεσ, να αποκαταςτιςει τθ λειτουργία τουσ. 
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ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ 
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ΕΞΑΡΣΘΜΑΣΑ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟΤ 
 ΘΛΕΚΣΡΟΜΟΤΦΕ ΘΛΕΚΣΡΟΤΣΟΛΕ  

ΘΛΕΚΣΡΟΣΑΤ ΘΛΕΚΣΡΟΓΩΝΙΕ 
 

 CPV 44163230-1 
44167000-8 
44167300-1 
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Θ παροφςα Σεχνικι προδιαγραφι αφορά τουσ παρακάτω κωδικοφσ CPV: 
 

44163230-1 Σφνδεςμοι αγωγϊν 

44167000-8 Διάφορα εξαρτιματα ςωλθνϊςεων 

44167300-1 Καμπφλεσ, "ταυ" και εξαρτιματα ςωλθνϊςεων 
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1 ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ 

1.1 ΓΕΝΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 

Θ παροφςα Τεχνικι Ρροδιαγραφι αναφζρεται ςτθν προμικεια, μεταφορά, τεχνικοφσ 
ελζγχουσ και δοκιμζσ, των διαφόρων εξαρτθμάτων πολυαικυλενίου θλεκτρομουφϊν, 
θλεκτροςυςτολϊν, θλεκτροταφ, θλεκτρογωνιϊν για αγωγοφσ πολυαικυλενίου PE100. Πλα 
τα εξαρτιματα προορίηονται για πόςιμο νερό και για τοποκζτθςθ εντόσ του εδάφουσ. 

1.2 ΣΤΠΟΠΟΙΘΣΙΚΕ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕ 

Θ παροφςα Ρροδιαγραφι ενςωματϊνει, μζςω παραπομπϊν, απαιτιςεισ άλλων 
κανονιςτικϊν κειμζνων, χρονολογθμζνων ι μθ. Οι παραπομπζσ αυτζσ αναφζρονται ςτα 
αντίςτοιχα ςθμεία τθσ παροφςθσ και κατάλογοσ των κειμζνων αυτϊν παρουςιάηεται ςτθ 
ςυνζχεια. Ρροκειμζνου περί παραπομπϊν ςε χρονολογθμζνα κείμενα, τυχόν 
μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ ι ανακεωριςεισ αυτϊν κα ζχουν εφαρμογι ςτθν παροφςα 
όταν κα ενςωματωκοφν ςε αυτι, με τροποποίθςθ ι ανακεϊρθςι τθσ. Πςον αφορά ςτισ 
παραπομπζσ ςε μθ χρονολογθμζνα κείμενα ιςχφει θ τελευταία ζκδοςι τουσ. 

BS 6920 Τesting of non-metallic components with regard to their effect of the quality of 
water guidance notes 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-01 Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων για παροχι νεροφ, και για αποςτράγγιςθ 
και αποχζτευςθ υπό πίεςθ - Ρολυαικυλζνιο (Ε) - Μζροσ 1: Γενικά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-02  Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων για φδρευςθ κακϊσ και για αποςτράγγιςθ 
και αποχζτευςθ υπό πίεςθ - Ρολυαικυλζνιο (Ε) - Μζροσ 2: Σωλινεσ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-03 Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων για παροχι νεροφ, και για αποςτράγγιςθ 
και αποχζτευςθ υπό πίεςθ - Ρολυαικυλζνιο (Ε) - Μζροσ 3: Εξαρτιματα 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 Συςτιματα διαχείριςθσ τθσ ποιότθτασ - Απαιτιςεισ 

1.3 ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ 

Τα διάφορα εξαρτιματα πολυαικυλενίου οι θλεκτρομοφφεσ, οι θλεκτροςυςτολζσ, τα 
θλεκτροταφ και οι θλεκτρογωνιζσ κα είναι καταςκευαςμζνεσ ςφμφωνα με το ευρωπαϊκό 
πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12201-03 με γενικό τίτλο «Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων για παροχι 

νεροφ, και για αποςτράγγιςθ και αποχζτευςθ υπό πίεςθ - Ρολυαικυλζνιο (Ε) - Μζροσ 3: 

Εξαρτιματα» και κα ςυμμορφϊνονται με όλα τα επιμζρουσ ςυμπεριλαμβανόμενα ςε αυτό 
πρότυπα. 
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1.3.1 ΤΛΙΚΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ – ΚΑΣΕΡΓΑΙΑ 

Πρώτθ Τλθ 

Τα διάφορα εξαρτιματα πολυαικυλενίου που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι κατάλλθλα για 
τθ ςφνδεςθ αγωγϊν πολυαικυλενίου HDPE με πρϊτθ φλθ PE-100, με τθν μζκοδο τθσ 
θλεκτροςφντθξθσ (electrofusion). 

Θ πρϊτθ φλθ των διάφορων εξαρτθμάτων πολυαικυλενίου κα είναι πολυαικυλζνιο υψθλισ 
πυκνότθτασ (HDPE) PE-100, ομογενοποιθμζνο, χωρίσ προςμίξεισ, ςφμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ EN 12201-01 (Μζροσ 1 : Γενικά), χρϊματοσ μαφρου ι μπλε. 

Θ πρϊτθ φλθ με τα πρόςκετά τθσ κα είναι κατάλλθλθ για χριςθ ςε εφαρμογζσ ςε επαφι με 
πόςιμο νερό και δεν κα επθρεάηει αρνθτικά τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά του ςωλινα και 
των εξαρτθμάτων. 

Υλικό από ανακφκλωςθ δεν κα χρθςιμοποιείται ςε κανζνα ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ 
παραγωγισ τθσ πρϊτθσ φλθσ. Αναγεννθμζνθ πρϊτθ φλθ (second grade, scraped, recycled) 
δεν κα γίνεται αποδεκτι. 

Θ πρϊτθ φλθ κα ςυνοδεφεται από πιςτοποιθτικό ποιότθτασ ςτο οποίο κα αναφζρονται τα 
τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ.   

Θ πιςτοποιθμζνθ πρϊτθ φλθ κα προζρχεται από διεκνϊσ αναγνωριςμζνουσ προμθκευτζσ, 
που κα ανικουν ςτο ςφνδεςμο Ε100+ Association. 

 

Διάφορα εξαρτιματα πολυαικυλενίου θλεκτρομοφφεσ, θλεκτροςυςτολζσ, θλεκτροταφ, 
θλεκτρογωνιζσ 

Τα διάφορα εξαρτιματα πολυαικυλενίου κα παραχκοφν ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-03 και τα κυριότερα χαρακτθριςτικά τουσ κα είναι τα ακόλουκα: 

— Κατθγορία υλικοφ πολυαικυλενίου : Ε100   

— Ελάχιςτθ απαιτοφμενθ αντοχι MRS (Minimum Required Strength): 10 MPa  

— Ονομαςτικι διάμετροσ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε.   

— Ονομαςτικι πίεςθ λειτουργίασ: τουλάχιςτον 16 atm (PN16) 

— Δείκτθσ Standard Dimension Ratio (SDR): 11 

— Θμερομθνία παραγωγισ μικρότερθ του ενόσ ζτουσ. 

Οι εξωτερικζσ και εςωτερικζσ επιφάνειεσ των διάφορων εξαρτιματων πολυαικυλενίου κα 
είναι λείεσ, κακαρζσ και απαλλαγμζνεσ από αυλακϊςεισ ι /και άλλα ελαττϊματα, όπωσ 
πόροι ςτθν επιφάνεια που δθμιουργοφνται από αζρα, κόκκουσ, κενά ι άλλου είδουσ 
ανομοιογζνειεσ.  

Θ θλεκτρικι αντίςταςθ των διαφόρων εξαρτθμάτων κα είναι μονοκαλωδιακι (monofilar) 
για διαμζτρουσ ζωσ και Φ400 και μπορεί να είναι δικαλωδιακι (bifilar) για διαμζτρουσ 
πάνω από Φ400 και κα είναι πλιρωσ καλυμμζνθ από πολυαικυλζνιο. Οι ακροδζκτεσ τθσ 
θλεκτρικισ αντίςταςθσ κα είναι προςτατευμζνοι, ϊςτε να μθν ζρκουν ςε επαφι με τον 
τεχνικό κατά τθ διάρκεια τθσ ςυγκόλλθςθσ. Θ τάςθ του ρεφματοσ εφαρμογισ κα είναι 
χαμθλι και κατά μζγιςτο 42V ϊςτε να είναι αςφαλισ θ ςυγκόλλθςθ για τουσ τεχνικοφσ. Τα 
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εξαρτιματα κα ςυγκολλοφνται πλιρωσ ςε μια φάςθ δθλαδι ςε ζνα κφκλο χωρίσ 
προκζρμανςθ.  

Τα εξαρτιματα κα φζρουν δείκτεσ τιξθσ, ϊςτε να υπάρχει οπτικόσ ζλεγχοσ τθσ λιξθσ τθσ 
ςυγκόλλθςθσ. 

Τα εξαρτιματα κα διακζτουν ψυχρζσ ηϊνεσ περιφερειακά τθσ κερμικισ αντίςταςθσ 
εςωτερικά και εξωτερικά. 

Κάκε εξάρτθμα κα ζχει το κατάλλθλο για τθν επιτυχι θλεκτροςφντθξθ μικοσ και γενικά κα 
είναι πλιρθ και ζτοιμα προσ χριςθ.  

 

1.3.2 ΗΜΑΝΗ 

Τα εξαρτιματα κα φζρουν εμφανϊσ ςιμανςθ ςφμφωνα με τα παρακάτω ςτοιχεία:  

 Πνομα/ςιμα του καταςκευαςτι  

 Κατθγορία υλικοφ (Ε100) και δείκτθ SDR 11 

 Ονομαςτικι διάμετροσ  

 Θμερομθνία παραγωγισ 

Οι πλθροφορίεσ αυτζσ κα είναι μόνιμεσ και ευανάγνωςτεσ. Σιμανςθ με χριςθ 
αυτοκόλλθτθσ ταινίασ δεν γίνεται αποδεκτι. 

Τα εξαρτιματα κα φζρουν 2 κάρτεσ δεδομζνων, ωσ εξισ: 

 Στθν 1θ κάρτα δεδομζνων κα υπάρχει barcode διαγράμμιςθ, ϊςτε να είναι δυνατι 
θ ανάγνωςθ / μεταφορά των δεδομζνων ςυγκόλλθςθσ των εξαρτθμάτων με 
barcode και κα είναι τυπωμζνα όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία (τάςθ ρεφματοσ, 
χρόνοσ κζρμανςθσ, χρόνοσ ψφξθσ, κ.λπ.), ϊςτε ακόμθ και ςε περίπτωςθ φκοράσ τθσ 
barcode διαγράμμιςθσ ι άλλθσ αιτίασ, να είναι δυνατι θ χειροκίνθτθ ςυγκόλλθςθ 
του εξαρτιματοσ. 

 Στθν 2θ κάρτα δεδομζνων κα υπάρχει επίςθσ barcode διαγράμμιςθ για τθν 
αναγνϊριςθ τθσ ταυτότθτασ του εξαρτιματοσ (traceability code), θ οποία κα 
φαίνεται ςτθ ςυςκευαςία.  

 

1.3.3 ΤΚΕΤΑΙΑ – ΜΕΣΑΦΟΡΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ 

Τα εξαρτιματα κα ςυςκευάηονται ςε διαφανείσ προςτατευτικζσ ςακοφλεσ και μετά ςε 
χαρτοκιβϊτια. Κάκε χαρτοκιβϊτιο ι προςτατευτικι ςυςκευαςία κα αναγράφει με ευκρίνεια 
το περιεχόμενό του. 

Θ μεταφορά των εξαρτθμάτων κα πρζπει να γίνεται με τζτοιο τρόπο ϊςτε να εξαςφαλίηεται 
ςε κάκε περίπτωςθ θ αποφυγι δθμιουργίασ φκορϊν (τςακίςματα, εκδορζσ, γδαρςίματα, 
κλπ.). 

Θ αποκικευςθ των εξαρτθμάτων πρζπει να γίνεται ςε καλά αεριςμζνουσ και ςτεγαςμζνουσ 
χϊρουσ ϊςτε να προφυλάςςονται από τθν θλιακι ακτινοβολία, από τισ υψθλζσ 
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κερμοκραςίεσ ι από τισ άςχθμεσ καιρικζσ ςυνκικεσ. Επιπρόςκετα, τα εξαρτιματα δεν κα 
πρζπει να ζρχονται ςε επαφι με ουςίεσ που καταςτρζφουν το Ε, όπωσ πετρζλαιο, χθμικά 
κλπ.  

1.4 ΧΡΘΘ Ε ΠΟΙΜΟ ΝΕΡΟ 

Πςον αφορά τθν ποιότθτα των υλικϊν των εξαρτθμάτων και τθν επίπτωςθ αυτϊν ςτθν 
ποιότθτα του νεροφ που ζρχεται ςε επαφι με αυτά, ο προμθκευτισ πρζπει να παρζχει 
πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ/ελζγχου για χριςθ ςε δίκτυα μεταφοράσ πόςιμου νεροφ. 

Το πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ/ελζγχου πρζπει να ζχει εκδοκεί από αναγνωριςμζνο 
Φορζα Ριςτοποίθςθσ τθσ Ε.Ε. (ενδεικτικά: DVGW-ΤΗW Γερμανίασ, ΚΙWA Ολλανδίασ, WRΑS 
Μεγ.Βρετανίασ, Ινςτιτοφτο Pasteur Γαλλίασ, EBETAM κ.α.), ο οποίοσ πρζπει να είναι 
διαπιςτευμζνοσ για το ςυγκεκριμζνο πεδίο από αναγνωριςμζνο φορζα διαπίςτευςθσ, που 
είναι αντίςτοιχα μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Συνεργαςίασ για τθ Διαπίςτευςθ (European 
Cooperation for Accreditation – EA) και μζλοσ τθσ αντίςτοιχθσ Συμφωνίασ Αμοιβαίασ 
Αναγνϊριςθσ (MLA) αυτισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν Εγκφκλιο 5817/2θ ΔΚΒΡ 
364/Φ.20/29-04-2013 του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, 
Μεταφορϊν & Δικτφων, ςε εφαρμογι τθσ Υ.Α. Αρικμ. Οικ. 14097/757 (ΦΕΚ3346/Β/14-12-
2012).   

O προμθκευτισ πρζπει να παρζχει πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ και εγκρίςεισ ςφμφωνα 
με μια τουλάχιςτον από τισ παρακάτω οδθγίεσ: DVGW W270 και UBA-coatings Guideline, 
DGS/VS4, WRAS BS 6920, ANSI/NSF 61 ι  τθσ KIWA. 

2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.1 ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 

Οι διαγωνιηόμενοι υποχρεοφνται μαηί με τθν προςφορά τουσ να υποβάλλουν επί ποινι 
αποκλειςμοφ ζνα δείγμα για κάκε αιτοφμενθ διάμετρο και κάκε εξάρτθμα. 

2.2 ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Με τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ οι διαγωνιηόμενοι πρζπει να προςκομίςουν τα παρακάτω 
δικαιολογθτικά επί ποινι αποκλειςμοφ:  

 Ρρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια και πλιρθ τεχνικι περιγραφι των εξαρτθμάτων. 
Επιςθμαίνεται ότι, ςτα διάφορα ζγγραφα ξενόγλωςςων οίκων, όπωσ πιςτοποιθτικά, 
δθλϊςεισ, εκκζςεισ δοκιμϊν, κλπ., κα βεβαιϊνεται θ γνθςιότθτά τουσ με τθν 
επιςθμείωςθ τθσ Σφραγίδασ τθσ Χάγθσ (Apostille). 

17PROC005971184 2017-03-24



 

 

ΣΔΤΥΟ 3 ΑΠΟ 4 

 
 

 
 

159 
 

 Ριςτοποιθτικό κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 του εργοςταςίου καταςκευισ – 
ςυμμετζχοντα προμθκευτι των εξαρτθμάτων. 

 Ριςτοποιθτικό – υπεφκυνθ διλωςθ του προμθκευτι πρϊτθσ φλθσ ότι ανικει ςτο 
ςφνδεςμο PE100+ Association. 

 Ριςτοποιθτικά, εγκρίςεισ και εκκζςεισ δοκιμϊν αναφορικά με τθν καταλλθλότθτα 
των προςφερόμενων εξαρτθμάτων για χριςθ ςε δίκτυα πόςιμου φδατοσ, ςφμφωνα 
με τισ απαιτιςεισ που αναγράφονται ςτθν παράγραφο 1.4 τθσ παροφςασ τεχνικισ 
προδιαγραφισ. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ προμθκευτι, ςτθν οποία να αναφζρει ότι τα προςφερόμενα 
υλικά ςυμμορφϊνονται με τθν παροφςα τεχνικι προδιαγραφι τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε.. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα αναφζρονται με ςαφινεια τα ςτοιχεία και ο 
τόποσ εγκατάςταςθσ του εργοςταςίου καταςκευισ. 

 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δφο (2) χρόνια από το εργοςτάςιο καταςκευισ. 

 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δφο (2) χρόνια από τον προμθκευτι. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα οριοκετοφνται με ςαφινεια οι τμθματικζσ 
παραδόςεισ, ςφμφωνα με τα ηθτοφμενα του διαγωνιςμοφ. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα αναφζρεται ότι τα εξαρτιματα που κα 
παραδοκοφν κα είναι ίδια με το αξιολογθκζν δείγμα. 

 Φωτοτυπία του δελτίου αποςτολισ υπογεγραμμζνο από τον υπεφκυνο τθσ 
Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., για τθν παράδοςθ ενόσ δείγματοσ ςτισ εγκαταςτάςεισ Ρεριςςοφ τθσ 
Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. (ςτο Τμιμα Δοκιμϊν & Ραραλαβϊν τθσ Δ/νςθσ Ρρομθκειϊν & 
Μεταφορϊν, Ωρωποφ 156 Γαλάτςι), ταυτόχρονα με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ.   

Επιςθμαίνεται ότι, για τουσ ςωλινεσ και τα εξαρτιματα αυτϊν, ςε εφαρμογι τθσ Υ.Α. 
Αρικμ. Οικ. 14097/757 (ΦΕΚ3346/Β/14-12-2012) ιςχφουν τα εξισ: 

— Για εξαρτιματα που παράγονται ςτθν Ελλάδα, απαιτείται θ επί ποινι αποκλειςμοφ, 
προςκόμιςθ Πιςτοποιθτικοφ υμμόρφωςθσ με το ΕΛΟΣ ΕΝ 12201. Το Ριςτοποιθτικό 
Συμμόρφωςθσ χορθγείται, από τθν Ανϊνυμο Εταιρεία Βιομθχανικισ Ζρευνασ, 
Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ και Εργαςτθριακϊν Δοκιμϊν, Ριςτοποίθςθσ και Ροιότθτασ 
(ΕΒΕΣΑΜ Α.Ε., άρκρο 63 του Ν.4002/2011 και άρκρο 19 του Ν.4038/2012). 

— Για εξαρτιματα που παράγονται ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι 
ςτθν Σουρκία ι που παράγονται νόμιμα ςε κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΗΕ, που αποτελεί 
ςυμβαλλόμενο μζροσ τθσ Συμφωνίασ για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χϊρο (Ε.Ο.Χ.), 
απαιτείται θ επί ποινι αποκλειςμοφ, προςκόμιςθ Πιςτοποιθτικών υμμόρφωςθσ 
ι/και Εκκζςεων δοκιμών, που ζχουν εκδοκεί ςτθ χϊρα προζλευςθσ από 
αναγνωριςμζνο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ. 

— Για εξαρτιματα που παράγονται ςε χϊρεσ εκτόσ Ε.Ε. απαιτείται θ επί ποινι 
αποκλειςμοφ, προςκόμιςθ Πιςτοποιθτικοφ Ελζγχου, που εκδίδεται από τθν ΕΒΕΣΑΜ 
Α.Ε. 
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2.2.1 ΓΛΩΑ ΤΝΣΑΞΗ 

Γλϊςςα ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ορίηεται θ ελλθνικι. 

Για όλα τα ηθτοφμενα ζγγραφα, πιςτοποιθτικά και λοιπά δικαιολογθτικά γίνεται αποδεκτι 
και θ αγγλικι γλϊςςα. 

Υποβαλλόμενα ζγγραφα, πιςτοποιθτικά και λοιπά δικαιολογθτικά ςε άλλθ γλϊςςα πλθν τθσ 
ελλθνικισ και τθσ αγγλικισ δεν λαμβάνοντα υπ’ όψιν και κεωροφνται ωσ μθ 
προςκομιςκζντα, εκτόσ αν ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα. 

Εξαίρεςθ αποτελοφν ςχζδια ι ζγγραφα που περιζχουν αποκλειςτικά μετριςεισ (με 
αρικμοφσ και διεκνι ςφμβολα), τα οποία γίνονται αποδεκτά και ςε άλλθ ευρωπαϊκι 
γλϊςςα.  

Τα ζγγραφα, όπωσ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, βεβαιϊςεισ, που εκδίδονται από το εργοςτάςιο 
καταςκευισ, το οποίο βρίςκεται εκτόσ τθσ Ελλάδασ, πρζπει να είναι κεωρθμζνα ςφμφωνα 
με τθ Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ και να φζρουν τθν Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). 

2.3 ΔΙΕΝΕΡΓΟΤΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

2.3.1 ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΑΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Ο ζλεγχοσ και θ τεχνικι αξιολόγθςθ των προςκομιςκζντων δειγμάτων κα γίνεται από τθν 
αρμόδια Επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ που θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. κα ορίςει.  

Τα δείγματα κα εξετάηονται ςχολαςτικά ςτο φωσ με γυμνό οφκαλμό και κα ελζγχονται για 
αυλακϊςεισ, παραμορφϊςεισ, ελαττϊματα, ανομοιογζνειεσ, κλπ.. Θα ελζγχονται επίςθσ τα 
γεωμετρικά χαρακτθριςτικά των εξαρτθμάτων (εξωτερικι διάμετροσ, κ.α.), ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-3. 

Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα να ανακζςει ςε πιςτοποιθμζνο εργαςτιριο να προβεί 
ςε όλουσ τουσ ελζγχουσ και δοκιμζσ που απαιτοφνται (βάςει των απαιτιςεων των 
προτφπων ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-3) ςε προςκομιςκζντα δείγματα, για να εξαςφαλιςκοφν τα 
προδιαγραφόμενα μθχανικά και φυςικά χαρακτθριςτικά τουσ κακϊσ και οι 
προδιαγραφόμενεσ αντοχζσ των εξαρτθμάτων ςε υδροςτατικζσ φορτίςεισ και χθμικζσ 
προςβολζσ. Σε περιπτϊςεισ που οι ζλεγχοι δείγματοσ δεν είναι επιτυχείσ (οι διαπιςτωμζνεσ 
αποκλίςεισ είναι εκτόσ των ορίων αποδοχισ), θ προςφορά του διαγωνιηόμενου 
απορρίπτεται και ο διαγωνιηόμενοσ αποκλείεται από τθν περαιτζρω διαδικαςία. 

Από το ςφνολο των προαναφερόμενων ελζγχων (δικαιολογθτικά και ζλεγχοσ δείγματοσ) κα 
προκφψουν οι διαγωνιηόμενοι εκείνοι που πλθροφν τισ τεχνικζσ και λοιπζσ προχποκζςεισ 
ϊςτε ςτθ ςυνζχεια να αναδειχτεί ο μειοδότθσ. 

2.3.2 ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΜΕΙΟΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

Εργοςταςιακόσ ζλεγχοσ/ δοκιμζσ :  

Ο ζλεγχοσ και θ ποιοτικι παραλαβι τθσ προμικειασ των εξαρτθμάτων κα γίνει από τθν 
αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ που θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ.  Α.Ε. κα ορίςει για το ςκοπό αυτό, θ οποία 
ςτθ ςυνζχεια κα ςυντάξει το ςχετικό πρωτόκολλο. Κατά τθ φάςθ τθσ παραλαβισ είναι ςτθ 
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διακριτικι ευχζρεια τθσ επιτροπισ να ςυνεργαςτεί με ελεγκτζσ εκπροςϊπουσ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. 
Α.Ε. ι και με εξωτερικό επικεωρθτι. 

Ο ζλεγχοσ και θ ποιοτικι παραλαβι τθσ προμικειασ κα γίνει από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ, 
θ οποία κα πρζπει υποχρεωτικά να παρακολουκεί όλθ τθ διαδικαςία παραγωγισ τθσ 
εκάςτοτε παραγγελίασ και τουσ εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ και θ οποία ςτθ ςυνζχεια κα 
ςυντάξει το ςχετικό πρωτόκολλο. Θ διενζργεια τθσ ποιοτικισ παραλαβισ των τεμαχίων τθσ 
προμικειασ των εξαρτθμάτων κα υλοποιθκεί ωσ εξισ: 

 Οι ζλεγχοι/δοκιμζσ των εξαρτθμάτων κα γίνουν παρουςία τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ, 
μετά από ζγγραφθ ειδοποίθςθ του Ρρομθκευτι τουλάχιςτον δζκα (10) θμζρεσ 
νωρίτερα από τθ δοκιμι. Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να χορθγεί χωρίσ καμία 
επιβάρυνςθ όλα τα ςτοιχεία που απαιτοφνται για να εξακριβϊςει θ Επιτροπι αν τα 
εξαρτιματα είναι καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Τεχνικισ 
Ρροδιαγραφισ και των ςχετικϊν προτφπων. 

Οι εκπρόςωποι τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. ι/και ο Εξωτερικόσ Επικεωρθτισ, κα ζχουν 
ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτα τμιματα του εργοςταςίου καταςκευισ ι/και ςτισ 
εγκαταςτάςεισ του Ρρομθκευτι. 

 Θ λιψθ και θ διαμόρφωςθ των δειγμάτων για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ των 
εξαρτθμάτων, κακϊσ και οι δοκιμζσ, κα γίνονται ςφμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-3. 

 Για τθν ποιοτικι παραλαβι κάκε τμθματικισ παράδοςθσ των εξαρτθμάτων θ 
Επιτροπι Ραραλαβισ διατθρεί το δικαίωμα να διενεργιςει ζλεγχο ποιότθτασ ςτισ 
εγκαταςτάςεισ του προμθκευτι ςε ποςοςτό ζωσ και 3% ανά κωδικό υλικοφ, ςε 
εξαρτιματα τθσ επιλογισ τθσ Επιτροπισ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ κα περιλαμβάνει 
οπτικό ζλεγχο του εξαρτιματοσ, δοκιμζσ και ελζγχουσ ςφμφωνα με τα  ιςχφοντα 
Ευρωπαϊκά πρότυπα.  
Οι ζλεγχοι διενεργοφνται ςε δείγματα τυχαίασ επιλογισ τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ 
τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε.  για κάκε υπό παραλαβι ποςότθτα, ανά κωδικό υλικοφ και 
ενδεικτικά είναι οι εξισ: 
 Γεωμετρικά χαρακτθριςτικά (διάμετροσ, πάχοσ, παραμόρφωςθ -ovality). 

 Εμφάνιςθ 

 Ζλεγχο ςυγκόλλθςθσ (Wielding test) 

 Δοκιμζσ υδραυλικισ πίεςθσ (Internal pressure test, Hydrostatic Strength) 

Σε περιπτϊςεισ αςτοχίασ των αναφερόμενων ελζγχων ςε ποςοςτό ζωσ και 2% τθσ 
ελεγχόμενθσ ποςότθτασ, κα γίνεται επανάλθψθ των ελζγχων και ςε περίπτωςθ εκ 
νζου αςτοχίασ κα απορρίπτεται όλθ θ τμθματικι ποςότθτα. Θ δαπάνθ των 
επαναλθπτικϊν ελζγχων βαρφνει τον προμθκευτι. 

 Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα του ελζγχου τθσ ςφςταςθσ τθσ πρϊτθσ φλθσ 
των εξαρτθμάτων κακϊσ και τθσ ποιότθτασ/αντοχισ αυτϊν, ςε πιςτοποιθμζνο 
εργαςτιριο τθσ επιλογισ τθσ.  

 Ζλεγχοσ από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ των παραςτατικϊν ςτοιχείων αγοράσ τθσ 
πρϊτθσ φλθσ για τθ ςυγκεκριμζνθ παρτίδα/τμθματικι παράδοςθ (π.χ. ποςότθτα, τιμι 
αγοράσ, κωδικόσ αναγνϊριςθσ-id τθσ πρϊτθσ φλθσ). 
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 Σφνταξθ και υπογραφι του Ρρωτοκόλλου Ροιοτικισ Ραραλαβισ από τθν Επιτροπι. 

Πιςτοποιθτικά 

Κάκε παράδοςθ εξαρτθμάτων πρζπει να ςυνοδεφεται από: 

 Υπεφκυνθ διλωςθ/Ριςτοποιθτικό του καταςκευαςτι ςυμπλθρωμζνο με τα 
αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν δοκιμϊν ανά παρτίδα παραγωγισ εξαρτθμάτων, 
ςφμφωνα με το ΕΝ 12201-3, με το οποίο τεκμθριϊνεται ότι το εξάρτθμα τθσ κάκε 
παρτίδασ τθρεί τισ απαιτιςεισ και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά που αναφζρονται ςτο 
πρότυπο. 

 Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ/ελζγχου αναφορικά με τθν καταλλθλότθτα των 
προςφερόμενων εξαρτθμάτων για χριςθ ςε δίκτυα πόςιμου φδατοσ, ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ που αναγράφονται ςτθν παράγραφο 1.4 τθσ παροφςασ τεχνικισ 
προδιαγραφισ. 

Εξαρτιματα που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ Τεχνικισ 
Ρροδιαγραφισ κα απορρίπτονται. 

3 ΕΓΓΤΘΘ 

Τα εξαρτιματα κα ζχουν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ από το εργοςτάςιο καταςκευισ και 
από τον προμθκευτι για χρονικι διάρκεια τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν από τθν θμερομθνία 
παραλαβισ τουσ από τθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε.  

Σε περίπτωςθ εμφάνιςθσ βλάβθσ ι φκοράσ ι μθ ικανοποιθτικισ λειτουργίασ των 
εξαρτθμάτων κατά το χρόνο τθσ εγγφθςθσ θ οποία οφείλεται ςε τεχνικι/ποιοτικι 
ανεπάρκειά τουσ, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει τα εξαρτιματα, όπου 
αυτά βρίςκονται τοποκετθμζνα, με καινοφργια εξαρτιματα ι ςε κάκε περίπτωςθ, με δικζσ 
του δαπάνεσ, να αποκαταςτιςει τθ λειτουργία τουσ. 
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ΘΛΕΚΣΡΟΕΛΛΕ ΠΑΡΟΧΘ ΓΙΑ 
ΑΓΩΓΟΤ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟΤ PE 100, 

ME ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΘΘΛΤΚΟ 
 ΠΕΙΡΩΜΑ 1” – 2” 

 
 CPV 44167000-8 
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1 ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ 

1.1 ΓΕΝΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 

Θ παροφςα Τεχνικι Ρροδιαγραφι αναφζρεται ςτθν προμικεια, μεταφορά, τεχνικοφσ 
ελζγχουσ και δοκιμζσ, των θλεκτροςελλϊν παροχισ για αγωγοφσ πολυαικυλενίου PE100, με 
ορειχάλκινο κθλυκό ςπείρωμα 1’’-2’’. Οι θλεκτροςζλλεσ προορίηονται για πόςιμο νερό και 
για τοποκζτθςθ εντόσ του εδάφουσ. 

1.2 ΣΤΠΟΠΟΙΘΣΙΚΕ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕ 

Θ παροφςα Ρροδιαγραφι ενςωματϊνει, μζςω παραπομπϊν, απαιτιςεισ άλλων 
κανονιςτικϊν κειμζνων, χρονολογθμζνων ι μθ. Οι παραπομπζσ αυτζσ αναφζρονται ςτα 
αντίςτοιχα ςθμεία τθσ παροφςθσ και κατάλογοσ των κειμζνων αυτϊν παρουςιάηεται ςτθ 
ςυνζχεια. Ρροκειμζνου περί παραπομπϊν ςε χρονολογθμζνα κείμενα, τυχόν 
μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ ι ανακεωριςεισ αυτϊν κα ζχουν εφαρμογι ςτθν παροφςα 
όταν κα ενςωματωκοφν ςε αυτι, με τροποποίθςθ ι ανακεϊρθςι τθσ. Πςον αφορά ςτισ 
παραπομπζσ ςε μθ χρονολογθμζνα κείμενα ιςχφει θ τελευταία ζκδοςι τουσ. 

BS 6920 Τesting of non-metallic components with regard to their effect of the quality of 
water guidance notes 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-01 Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων για παροχι νεροφ, και για αποςτράγγιςθ 
και αποχζτευςθ υπό πίεςθ - Ρολυαικυλζνιο (Ε) - Μζροσ 1: Γενικά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-02 Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων για φδρευςθ κακϊσ και για 
αποςτράγγιςθ και αποχζτευςθ υπό πίεςθ - Ρολυαικυλζνιο (Ε) - Μζροσ 2: 
Σωλινεσ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-03 Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων για παροχι νεροφ, και για αποςτράγγιςθ 
και αποχζτευςθ υπό πίεςθ - Ρολυαικυλζνιο (Ε) - Μζροσ 3: Εξαρτιματα 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 Συςτιματα διαχείριςθσ τθσ ποιότθτασ - Απαιτιςεισ 

1.3 ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ 

Οι θλεκτροςζλλεσ κα είναι καταςκευαςμζνεσ ςφμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ EN 
12201-03 με γενικό τίτλο «Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων για παροχι νεροφ, και για 
αποςτράγγιςθ και αποχζτευςθ υπό πίεςθ - Ρολυαικυλζνιο (Ε) - Μζροσ 3: Εξαρτιματα» και 
κα ςυμμορφϊνονται με όλα τα επιμζρουσ ςυμπεριλαμβανόμενα ςε αυτό πρότυπα. 
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1.3.1 ΤΛΙΚΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ – ΚΑΣΕΡΓΑΙΑ 

Πρώτθ Τλθ 

Οι θλεκτροςζλλεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι κατάλλθλεσ για τθ ςφνδεςθ αγωγϊν 
πολυαικυλενίου HDPE με πρϊτθ φλθ PE-100, με τθν μζκοδο τθσ θλεκτροςφντθξθσ 
(electrofusion). 

Θ πρϊτθ φλθ των θλεκτροςελλϊν κα είναι πολυαικυλζνιο υψθλισ πυκνότθτασ (HDPE) PE-
100, ομογενοποιθμζνο, χωρίσ προςμίξεισ, ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12201-01 
(Μζροσ 1 : Γενικά), χρϊματοσ μαφρου ι μπλε. 

Θ πρϊτθ φλθ με τα πρόςκετά τθσ κα είναι κατάλλθλθ για χριςθ ςε εφαρμογζσ ςε επαφι με 
πόςιμο νερό και δεν κα επθρεάηει αρνθτικά τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά του ςωλινα και 
των εξαρτθμάτων. 

Υλικό από ανακφκλωςθ δεν κα χρθςιμοποιείται ςε κανζνα ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ 
παραγωγισ τθσ πρϊτθσ φλθσ. Αναγεννθμζνθ πρϊτθ φλθ (second grade, scraped, recycled) 
δεν κα γίνεται αποδεκτι. 

Θ πρϊτθ φλθ κα ςυνοδεφεται από πιςτοποιθτικό ποιότθτασ ςτο οποίο κα αναφζρονται τα 
τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ.   

Θ πιςτοποιθμζνθ πρϊτθ φλθ κα προζρχεται από διεκνϊσ αναγνωριςμζνουσ προμθκευτζσ, 
που κα ανικουν ςτο ςφνδεςμο Ε100+ Association. 

Θλεκτροςζλλεσ  

Οι θλεκτροςζλλεσ κα παραχκοφν ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-
03 και τα κυριότερα χαρακτθριςτικά τουσ κα είναι τα ακόλουκα: 

— Κατθγορία υλικοφ πολυαικυλενίου : Ε100   

— Ελάχιςτθ απαιτοφμενθ αντοχι MRS (Minimum Required Strength): 10 MPa  

— Ονομαςτικι διάμετροσ  (ταυτίηεται με τθν εξωτερικι διάμετρο του ςωλινα), ανάλογα με τισ 
ανάγκεσ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε.   

— Ονομαςτικι πίεςθ λειτουργίασ :  τουλάχιςτον 16 atm (PN16) 

— Δείκτθσ Standard Dimension Ratio (SDR): 11 

— Θμερομθνία παραγωγισ μικρότερθ του ενόσ ζτουσ. 

Οι εξωτερικζσ και εςωτερικζσ επιφάνειεσ των θλεκτροςελλϊν κα είναι λείεσ, κακαρζσ και 
απαλλαγμζνεσ από αυλακϊςεισ ι /και άλλα ελαττϊματα, όπωσ πόροι ςτθν επιφάνεια που 
δθμιουργοφνται από αζρα, κόκκουσ, κενά ι άλλου είδουσ ανομοιογζνειεσ. 

Οι θλεκτροςζλλεσ κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν καταςκευι παροχϊν ςε δίκτυα υπό πίεςθ 
τουλάχιςτον 16 bar χωρίσ διακοπι τθσ ροισ. Οι ςζλλεσ κα είναι με ευκφ ελεφκερο άκρο 
και κα ζχουν ενςωματωμζνο κθλυκό ςπείρωμα 1΄΄ ι 2΄΄.  

Θα είναι ςχεδιαςμζνεσ ζτςι ϊςτε να επιτρζπουν τθν τοποκζτθςθ κρουνοφ με αρςενικό 
ςπείρωμα ςτθν ζξοδό τουσ. Θ υδρολθψία κα γίνεται με τθν χριςθ ειδικοφ διατρθτικοφ 
μθχανιματοσ δια μζςω του κρουνοφ. Το εξάρτθμα που κα φζρει το εςωτερικό ςπείρωμα 
εξόδου τθσ ςζλλασ κα είναι καταςκευαςμζνο από ορείχαλκο ι ανοξείδωτο μζταλλο και κα 
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ζχει ενςωματωκεί ςτο ςϊμα τθσ ςζλλασ κατά τθν φάςθ παραγωγισ του. Δεν γίνονται δεκτά 
εξαρτιματα που κα τοποκετθκοφν εκ των υςτζρων (ςυγκολλθτά).  

Δε κα απαιτοφνται ςυςκευζσ ςυγκράτθςθσ για τθ ςυγκόλλθςθ των ςελλϊν για ονομαςτικζσ 
διαμζτρουσ μικρότερεσ ι ίςεσ των 250 mm, όπου οι ςζλλεσ κα πρζπει να περιβάλλουν 
πλιρωσ τον ςωλινα (και το κάτω μζροσ του) και κα αποτελοφνται από δφο τεμάχια. Το άνω 
μζροσ τθσ ςζλλασ κα φζρει τθν θλεκτρικι αντίςταςθ και κα διακζτει το εν λόγω 
ενςωματωμζνο εςωτερικό ςπείρωμα από μζταλλο. Το κάτω μζροσ τθσ ςζλλασ κα 
χρθςιμοποιείται για τθ ςφςφιξθ του άνω μζρουσ, ζτςι ϊςτε να εφαρμόηεται θ απαιτοφμενθ 
πίεςθ ςυγκολλιςεωσ. Θ ςφςφιξθ των δφο τεμαχίων τθσ ςζλλασ κα επιτυγχάνεται με τθ 
χριςθ γαλβανιςμζνων κοχλιϊν. Μετά το πζρασ τθσ ςυγκολλιςεωσ δε κα απομακρφνεται το 
κάτω μζροσ τθσ ςζλλασ, ζτςι ϊςτε να προςδίδεται επιπλζον αντοχι. Για διαμζτρουσ 
μεγαλφτερεσ ι ίςεσ των 250 mm οι ςζλλεσ μπορεί και να μθν περιβάλλουν τον αγωγό και 
ςτθν περίπτωςθ αυτι κα ςυγκολλοφνται με όποιο εξάρτθμα κρίνει και παρζχει 
υποχρεωτικά ο καταςκευαςτισ, το οποίο κα παραμζνει μετά το πζρασ τθσ ςυγκόλλθςθσ, 
ϊςτε να προςδίδεται επιπλζον αντοχι. 

Θ θλεκτρικι αντίςταςθ κα είναι μονοκαλωδιακι (monofilar) και κα είναι πλιρωσ 
καλυμμζνθ από πολυαικυλζνιο. Οι ακροδζκτεσ τθσ θλεκτρικισ αντίςταςθσ κα είναι 
προςτατευμζνοι, ϊςτε να μθν ζρκουν ςε επαφι με τον τεχνικό κατά τθ διάρκεια τθσ 
ςυγκόλλθςθσ. Θ τάςθ του ρεφματοσ εφαρμογισ κα είναι χαμθλι και κατά μζγιςτο 42V ϊςτε 
να είναι αςφαλισ θ ςυγκόλλθςθ για τουσ τεχνικοφσ. Τα εξαρτιματα κα ςυγκολλοφνται 
πλιρωσ ςε μια φάςθ δθλαδι ςε ζνα κφκλο χωρίσ προκζρμανςθ.  

Οι ςζλλεσ κα φζρουν δείκτεσ τιξθσ, ϊςτε να υπάρχει οπτικόσ ζλεγχοσ τθσ λιξθσ τθσ 
ςυγκόλλθςθσ. 

Οι ςζλλεσ παροχισ κα διακζτουν ψυχρζσ ηϊνεσ περιφερειακά τθσ κερμικισ αντίςταςθσ 
εςωτερικά και εξωτερικά. 

Γενικϊσ οι ςζλλεσ κα είναι πλιρεισ και ζτοιμεσ προσ χριςθ. Εάν κάποιο ειδικό εργαλείο ι 
εξάρτθμα απαιτείται για το χειριςμό τθσ ςζλλασ, τότε αυτό κα πρζπει να αναφερκεί ςαφϊσ 
ςτθν προςφορά του προμθκευτι και να δοκεί και το αντίςτοιχο κόςτοσ ςτθν οικονομικι 
προςφορά. 

1.3.2 ΗΜΑΝΗ 

Οι θλεκτροςζλλεσ κα φζρουν εμφανϊσ ςιμανςθ ςφμφωνα με τα παρακάτω ςτοιχεία:  

 Πνομα/ςιμα  του καταςκευαςτι  

 Κατθγορία υλικοφ (Ε100) και δείκτθ SDR 11 

 Ονομαςτικι διάμετροσ 

 Θμερομθνία παραγωγισ 

Οι πλθροφορίεσ αυτζσ κα είναι μόνιμεσ και ευανάγνωςτεσ. Σιμανςθ με χριςθ 
αυτοκόλλθτθσ ταινίασ δεν γίνεται αποδεκτι. 

Τα εξαρτιματα κα φζρουν 2 κάρτεσ δεδομζνων, ωσ εξισ: 

 Στθν 1θ κάρτα δεδομζνων κα υπάρχει barcode διαγράμμιςθ, ϊςτε να είναι δυνατι 
θ ανάγνωςθ / μεταφορά των δεδομζνων ςυγκόλλθςθσ των εξαρτθμάτων με 
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barcode και κα είναι τυπωμζνα όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία (τάςθ ρεφματοσ, 
χρόνοσ κζρμανςθσ, χρόνοσ ψφξθσ, κ.λπ.), ϊςτε ακόμθ και ςε περίπτωςθ φκοράσ τθσ 
barcode διαγράμμιςθσ ι άλλθσ αιτίασ, να είναι δυνατι θ χειροκίνθτθ ςυγκόλλθςθ 
του εξαρτιματοσ. 

 Στθν 2θ κάρτα δεδομζνων κα υπάρχει επίςθσ barcode διαγράμμιςθ για τθν 
αναγνϊριςθ τθσ ταυτότθτασ του εξαρτιματοσ (traceability code), θ οποία κα 
φαίνεται ςτθ ςυςκευαςία.  

 

1.3.3 ΤΚΕΤΑΙΑ – ΜΕΣΑΦΟΡΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ 

Οι ςζλλεσ κα ςυςκευάηονται ςε διαφανείσ προςτατευτικζσ ςακοφλεσ και μετά ςε 
χαρτοκιβϊτια. Κάκε χαρτοκιβϊτιο ι προςτατευτικι ςυςκευαςία κα αναγράφει με ευκρίνεια 
το περιεχόμενό του. 

Θ μεταφορά των ςελλϊν κα πρζπει να γίνεται με τζτοιο τρόπο ϊςτε να εξαςφαλίηεται ςε 
κάκε περίπτωςθ θ αποφυγι δθμιουργίασ φκορϊν (τςακίςματα, εκδορζσ, γδαρςίματα, 
κλπ.). 

Θ αποκικευςθ των ςελλϊν πρζπει να γίνεται ςε καλά αεριςμζνουσ και ςτεγαςμζνουσ 
χϊρουσ ϊςτε να προφυλάςςονται από τθν θλιακι ακτινοβολία, από τισ υψθλζσ 
κερμοκραςίεσ ι από τισ άςχθμεσ καιρικζσ ςυνκικεσ. Επιπρόςκετα, οι ςζλλεσ δεν κα πρζπει 
να ζρχονται ςε επαφι με ουςίεσ που καταςτρζφουν το Ε, όπωσ πετρζλαιο, χθμικά κλπ.  

1.4 ΧΡΘΘ Ε ΠΟΙΜΟ ΝΕΡΟ 

Πςον αφορά τθν ποιότθτα των υλικϊν των ςελλϊν και τθν επίπτωςθ αυτϊν ςτθν ποιότθτα 
του νεροφ που ζρχεται ςε επαφι με αυτά, ο προμθκευτισ πρζπει να παρζχει πιςτοποιθτικό 
καταλλθλότθτασ/ελζγχου για χριςθ ςε δίκτυα μεταφοράσ πόςιμου νεροφ. 

Το πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ/ελζγχου πρζπει να ζχει εκδοκεί από αναγνωριςμζνο 
Φορζα Ριςτοποίθςθσ τθσ Ε.Ε. (ενδεικτικά: DVGW-ΤΗW Γερμανίασ, ΚΙWA Ολλανδίασ, WRΑS 
Μεγ.Βρετανίασ, Ινςτιτοφτο Pasteur Γαλλίασ, EBETAM κ.α.), ο οποίοσ πρζπει να είναι 
διαπιςτευμζνοσ για το ςυγκεκριμζνο πεδίο από αναγνωριςμζνο φορζα διαπίςτευςθσ, που 
είναι αντίςτοιχα μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Συνεργαςίασ για τθ Διαπίςτευςθ (European 
Cooperation for Accreditation – EA) και μζλοσ τθσ αντίςτοιχθσ Συμφωνίασ Αμοιβαίασ 
Αναγνϊριςθσ (MLA) αυτισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν Εγκφκλιο 5817/2θ ΔΚΒΡ 
364/Φ.20/29-04-2013 του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, 
Μεταφορϊν & Δικτφων, ςε εφαρμογι τθσ Υ.Α. Αρικμ. Οικ. 14097/757 (ΦΕΚ3346/Β/14-12-
2012). 

O προμθκευτισ πρζπει να παρζχει πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ και εγκρίςεισ ςφμφωνα 
με μια τουλάχιςτον από τισ παρακάτω οδθγίεσ: DVGW W270 και UBA-coatings Guideline, 
DGS/VS4, WRAS BS 6920, ANSI/NSF 61 ι  τθσ KIWA. 
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2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.1 ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 

Οι διαγωνιηόμενοι υποχρεοφνται μαηί με τθν προςφορά τουσ να υποβάλλουν επί ποινι 
αποκλειςμοφ ζνα δείγμα για κάκε αιτοφμενθ διάμετρο.  

2.2 ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Με τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ οι διαγωνιηόμενοι πρζπει να προςκομίςουν τα παρακάτω 
δικαιολογθτικά επί ποινι αποκλειςμοφ:  

 Ρρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια και πλιρθ τεχνικι περιγραφι των εξαρτθμάτων. 
Επιςθμαίνεται ότι, ςτα διάφορα ζγγραφα ξενόγλωςςων οίκων, όπωσ πιςτοποιθτικά, 
δθλϊςεισ, εκκζςεισ δοκιμϊν, κλπ., κα βεβαιϊνεται θ γνθςιότθτά τουσ με τθν 
επιςθμείωςθ τθσ Σφραγίδασ τθσ Χάγθσ (Apostille). 

 Ριςτοποιθτικό κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 του εργοςταςίου καταςκευισ –
ςυμμετζχοντα  προμθκευτι των εξαρτθμάτων. 

 Ριςτοποιθτικό – υπεφκυνθ διλωςθ του προμθκευτι πρϊτθσ φλθσ ότι ανικει ςτο 
ςφνδεςμο PE100+ Association. 

 Ριςτοποιθτικά, εγκρίςεισ και εκκζςεισ δοκιμϊν αναφορικά με τθν καταλλθλότθτα 
των προςφερόμενων εξαρτθμάτων για χριςθ ςε δίκτυα πόςιμου φδατοσ, ςφμφωνα 
με τισ απαιτιςεισ που αναγράφονται ςτθν παράγραφο 1.4 τθσ παροφςασ τεχνικισ 
προδιαγραφισ. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ προμθκευτι, ςτθν οποία να αναφζρει ότι τα προςφερόμενα 
υλικά ςυμμορφϊνονται με τθν παροφςα τεχνικι προδιαγραφι τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε.. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα αναφζρονται με ςαφινεια τα ςτοιχεία και ο 
τόποσ εγκατάςταςθσ του εργοςταςίου καταςκευισ. 

 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δφο (2) χρόνια από το εργοςτάςιο καταςκευισ. 

 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δφο (2) χρόνια από τον προμθκευτι. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα οριοκετοφνται με ςαφινεια οι τμθματικζσ 
παραδόςεισ, ςφμφωνα με τα ηθτοφμενα του διαγωνιςμοφ. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα αναφζρεται ότι οι θλεκτροςζλλεσ που κα 
παραδοκοφν κα είναι ίδιεσ με το αξιολογθκζν δείγμα. 

 Φωτοτυπία του δελτίου αποςτολισ υπογεγραμμζνο από τον υπεφκυνο τθσ 
Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., για τθν παράδοςθ ενόσ δείγματοσ ςτισ εγκαταςτάςεισ Ρεριςςοφ τθσ 
Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. (ςτο Τμιμα Δοκιμϊν & Ραραλαβϊν τθσ Δ/νςθσ Ρρομθκειϊν & 
Μεταφορϊν, Ωρωποφ 156 Γαλάτςι), ταυτόχρονα με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ.   
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Επιςθμαίνεται ότι, για τουσ ςωλινεσ και τα εξαρτιματα αυτϊν, ςε εφαρμογι τθσ Υ.Α. 
Αρικμ. Οικ. 14097/757 (ΦΕΚ3346/Β/14-12-2012) ιςχφουν τα εξισ: 

— Για εξαρτιματα που παράγονται ςτθν Ελλάδα, απαιτείται θ επί ποινι αποκλειςμοφ, 
προςκόμιςθ Πιςτοποιθτικοφ υμμόρφωςθσ με το ΕΛΟΣ ΕΝ12201. Το Ριςτοποιθτικό 
Συμμόρφωςθσ χορθγείται, από τθν Ανϊνυμο Εταιρεία Βιομθχανικισ Ζρευνασ, 
Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ και Εργαςτθριακϊν Δοκιμϊν, Ριςτοποίθςθσ και Ροιότθτασ 
(ΕΒΕΣΑΜ Α.Ε., άρκρο 63 του Ν.4002/2011 και άρκρο 19 του Ν.4038/2012). 

— Για εξαρτιματα που παράγονται ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι 
ςτθν Σουρκία ι που παράγονται νόμιμα ςε κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΗΕ, που αποτελεί 
ςυμβαλλόμενο μζροσ τθσ Συμφωνίασ για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χϊρο (Ε.Ο.Χ.), 
απαιτείται θ επί ποινι αποκλειςμοφ, προςκόμιςθ Πιςτοποιθτικών υμμόρφωςθσ 
ι/και Εκκζςεων δοκιμών, που ζχουν εκδοκεί ςτθ χϊρα προζλευςθσ από 
αναγνωριςμζνο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ. 

— Για εξαρτιματα που παράγονται ςε χϊρεσ εκτόσ Ε.Ε. απαιτείται θ επί ποινι 
αποκλειςμοφ, προςκόμιςθ Πιςτοποιθτικοφ Ελζγχου, που εκδίδεται από τθν ΕΒΕΣΑΜ 
Α.Ε. 

2.2.1 ΓΛΩΑ ΤΝΣΑΞΗ 

Γλϊςςα ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ορίηεται θ ελλθνικι. 

Για όλα τα ηθτοφμενα ζγγραφα, πιςτοποιθτικά και λοιπά δικαιολογθτικά γίνεται αποδεκτι 
και θ αγγλικι γλϊςςα. 

Υποβαλλόμενα ζγγραφα, πιςτοποιθτικά και λοιπά δικαιολογθτικά ςε άλλθ γλϊςςα πλθν τθσ 
ελλθνικισ και τθσ αγγλικισ δεν λαμβάνοντα υπ’ όψιν και κεωροφνται ωσ μθ 
προςκομιςκζντα, εκτόσ αν ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα. 

Εξαίρεςθ αποτελοφν ςχζδια ι ζγγραφα που περιζχουν αποκλειςτικά μετριςεισ (με 
αρικμοφσ και διεκνι ςφμβολα), τα οποία γίνονται αποδεκτά και ςε άλλθ ευρωπαϊκι 
γλϊςςα.  

Τα ζγγραφα, όπωσ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, βεβαιϊςεισ, που εκδίδονται από το εργοςτάςιο 
καταςκευισ, το οποίο βρίςκεται εκτόσ τθσ Ελλάδασ, πρζπει να είναι κεωρθμζνα ςφμφωνα 
με τθ Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ και να φζρουν τθν Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). 

2.3 ΔΙΕΝΕΡΓΟΤΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

2.3.1 ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΑΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Ο ζλεγχοσ και θ τεχνικι αξιολόγθςθ των προςκομιςκζντων δειγμάτων κα γίνεται από τθν 
αρμόδια Επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ που θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. κα ορίςει.  

Τα δείγματα κα εξετάηονται ςχολαςτικά ςτο φωσ με γυμνό οφκαλμό και κα ελζγχονται για 
αυλακϊςεισ, παραμορφϊςεισ, ελαττϊματα, ανομοιογζνειεσ, κλπ.  Θα ελζγχονται επίςθσ τα 
γεωμετρικά χαρακτθριςτικά των εξαρτθμάτων (εξωτερικι διάμετροσ, κ.α.), ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-3. 
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Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα να ανακζςει ςε πιςτοποιθμζνο εργαςτιριο να προβεί 
ςε όλουσ τουσ ελζγχουσ και δοκιμζσ που απαιτοφνται (βάςει των απαιτιςεων των 
προτφπων ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-3) ςε προςκομιςκζντα δείγματα, για να εξαςφαλιςκοφν τα 
προδιαγραφόμενα μθχανικά και φυςικά χαρακτθριςτικά τουσ κακϊσ και οι 
προδιαγραφόμενεσ αντοχζσ των εξαρτθμάτων ςε υδροςτατικζσ φορτίςεισ και χθμικζσ 
προςβολζσ. Σε περιπτϊςεισ που οι ζλεγχοι δείγματοσ δεν είναι επιτυχείσ (οι διαπιςτωμζνεσ 
αποκλίςεισ είναι εκτόσ των ορίων αποδοχισ), θ προςφορά του διαγωνιηόμενου 
απορρίπτεται και ο διαγωνιηόμενοσ αποκλείεται από τθν περαιτζρω διαδικαςία. 

Από το ςφνολο των προαναφερόμενων ελζγχων (δικαιολογθτικά και ζλεγχοσ δείγματοσ) κα 
προκφψουν οι διαγωνιηόμενοι εκείνοι που πλθροφν τισ τεχνικζσ και λοιπζσ προχποκζςεισ 
ϊςτε ςτθ ςυνζχεια να αναδειχτεί ο μειοδότθσ. 

2.3.2 ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΜΕΙΟΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

Εργοςταςιακόσ ζλεγχοσ/ δοκιμζσ :  

Ο ζλεγχοσ και θ ποιοτικι παραλαβι τθσ προμικειασ των εξαρτθμάτων κα γίνει από τθν 
αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ που θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. κα ορίςει για το ςκοπό αυτό, θ οποία 
ςτθ ςυνζχεια κα ςυντάξει το ςχετικό πρωτόκολλο. Κατά τθ φάςθ τθσ παραλαβισ είναι ςτθ 
διακριτικι ευχζρεια τθσ επιτροπισ να ςυνεργαςτεί με ελεγκτζσ εκπροςϊπουσ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. 
Α.Ε. ι και με εξωτερικό επικεωρθτι. 

Ο ζλεγχοσ και θ ποιοτικι παραλαβι τθσ προμικειασ κα γίνει από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ, 
θ οποία κα πρζπει υποχρεωτικά να παρακολουκεί όλθ τθ διαδικαςία παραγωγισ τθσ 
εκάςτοτε παραγγελίασ και τουσ εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ και θ οποία ςτθ ςυνζχεια κα 
ςυντάξει το ςχετικό πρωτόκολλο. Θ διενζργεια τθσ ποιοτικισ παραλαβισ των τεμαχίων τθσ 
προμικειασ των εξαρτθμάτων κα υλοποιθκεί ωσ εξισ: 

 Οι ζλεγχοι/δοκιμζσ των εξαρτθμάτων κα γίνουν παρουςία τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ, 
μετά από ζγγραφθ ειδοποίθςθ του Ρρομθκευτι τουλάχιςτον δζκα (10) θμζρεσ 
νωρίτερα από τθ δοκιμι. Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να χορθγεί χωρίσ καμία 
επιβάρυνςθ όλα τα ςτοιχεία που απαιτοφνται για να εξακριβϊςει θ Επιτροπι αν τα 
εξαρτιματα είναι καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Τεχνικισ 
Ρροδιαγραφισ και των ςχετικϊν προτφπων. 

Οι εκπρόςωποι τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. ι/και ο Εξωτερικόσ Επικεωρθτισ, κα ζχουν 
ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτα τμιματα του εργοςταςίου καταςκευισ ι/και ςτισ 
εγκαταςτάςεισ του Ρρομθκευτι.   

 Θ λιψθ και θ διαμόρφωςθ των δειγμάτων για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ των 
εξαρτθμάτων, κακϊσ και οι δοκιμζσ, κα γίνονται ςφμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-3. 

 Για τθν ποιοτικι παραλαβι κάκε τμθματικισ παράδοςθσ των εξαρτθμάτων θ 
Επιτροπι Ραραλαβισ διατθρεί το δικαίωμα να διενεργιςει ζλεγχο ποιότθτασ ςτισ 
εγκαταςτάςεισ του προμθκευτι ςε ποςοςτό ζωσ και 3% ανά κωδικό υλικοφ, ςε 
εξαρτιματα τθσ επιλογισ τθσ Επιτροπισ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ κα περιλαμβάνει 
οπτικό ζλεγχο του εξαρτιματοσ, δοκιμζσ και ελζγχουσ ςφμφωνα με τα ιςχφοντα 
Ευρωπαϊκά πρότυπα. 
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Οι ζλεγχοι διενεργοφνται ςε δείγματα τυχαίασ επιλογισ τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ 
τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. για κάκε υπό παραλαβι ποςότθτα, ανά κωδικό υλικοφ και 
ενδεικτικά είναι οι εξισ: 
 Γεωμετρικά χαρακτθριςτικά (διάμετροσ, πάχοσ, παραμόρφωςθ -ovality). 

 Εμφάνιςθ 

 Ζλεγχο ςυγκόλλθςθσ (Wielding test) 

 Δοκιμζσ υδραυλικισ πίεςθσ (Internal pressure test, Hydrostatic Strength) 

Σε περιπτϊςεισ αςτοχίασ των αναφερόμενων ελζγχων ςε ποςοςτό ζωσ και 2% τθσ 
ελεγχόμενθσ ποςότθτασ, κα γίνεται επανάλθψθ των ελζγχων και ςε περίπτωςθ εκ 
νζου αςτοχίασ κα απορρίπτεται όλθ θ τμθματικι ποςότθτα. Θ δαπάνθ των 
επαναλθπτικϊν ελζγχων βαρφνει τον προμθκευτι. 

 Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα του ελζγχου τθσ ςφςταςθσ τθσ πρϊτθσ φλθσ 
των εξαρτθμάτων κακϊσ και τθσ ποιότθτασ/αντοχισ αυτϊν, ςε πιςτοποιθμζνο 
εργαςτιριο τθσ επιλογισ τθσ.  

 Ζλεγχοσ από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ των παραςτατικϊν ςτοιχείων αγοράσ τθσ 
πρϊτθσ φλθσ για τθ ςυγκεκριμζνθ παρτίδα/τμθματικι παράδοςθ (π.χ. ποςότθτα, τιμι 
αγοράσ, κωδικόσ αναγνϊριςθσ-id τθσ πρϊτθσ φλθσ). 

 Σφνταξθ και υπογραφι του Ρρωτοκόλλου Ροιοτικισ Ραραλαβισ από τθν Επιτροπι. 

Πιςτοποιθτικά 

Κάκε παράδοςθ εξαρτθμάτων πρζπει να ςυνοδεφεται από: 

 Υπεφκυνθ διλωςθ/Ριςτοποιθτικό του καταςκευαςτι ςυμπλθρωμζνο με τα 
αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν δοκιμϊν ανά παρτίδα παραγωγισ εξαρτθμάτων, 
ςφμφωνα με το ΕΝ 12201-3, με το οποίο τεκμθριϊνεται ότι το εξάρτθμα τθσ κάκε 
παρτίδασ τθρεί τισ απαιτιςεισ και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά που αναφζρονται ςτο 
πρότυπο. 

 Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ/ελζγχου αναφορικά με τθν καταλλθλότθτα των 
προςφερόμενων εξαρτθμάτων για χριςθ ςε δίκτυα πόςιμου φδατοσ, ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ που αναγράφονται ςτθν παράγραφο 1.4 τθσ παροφςασ τεχνικισ 
προδιαγραφισ. 

Εξαρτιματα που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ Τεχνικισ 
Ρροδιαγραφισ κα απορρίπτονται. 

3 ΕΓΓΤΘΘ 

Τα εξαρτιματα κα ζχουν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ από το εργοςτάςιο καταςκευισ και 
από τον προμθκευτι για χρονικι διάρκεια τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν από τθν θμερομθνία 
παραλαβισ τουσ από τθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε.  

Σε περίπτωςθ εμφάνιςθσ βλάβθσ ι φκοράσ ι μθ ικανοποιθτικισ λειτουργίασ των 
εξαρτθμάτων κατά το χρόνο τθσ εγγφθςθσ θ οποία οφείλεται ςε τεχνικι/ποιοτικι 
ανεπάρκειά τουσ, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει τα εξαρτιματα, όπου 
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αυτά βρίςκονται τοποκετθμζνα, με καινοφργια εξαρτιματα ι ςε κάκε περίπτωςθ, με δικζσ 
του δαπάνεσ, να αποκαταςτιςει τθ λειτουργία τουσ. 
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ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΖ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ  

ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ  

 

ΠΗΝΑΚΔ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΧΝ ΠΟΟΣΖΣΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟΤ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

Ζιεθηξνληθνχ Αλνηθηνχ Γεκφζηνπ Γηαγσληζκνχ κε πκθσλία Πιαίζην 

2 εηνχο Γηάξθεηαο θαη κε δηθαίσκα παξάηαζεο ελφο έηνπο γηα ηελ 

Πξνκήζεηα Τιηθψλ Γηθηχνπ Ύδξεπζεο ηεο ΔΤΓΑΠ Α.Δ. 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΔ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΧΝ ΠΟΟΣΖΣΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟΤ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

ΣΔΤΥΟ 4 ΑΠΟ 4 
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ΠΗΝΑΚΔ ΤΠΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ 

ΩΛΘΝΕ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟΤ 

# 
ΚΩΔΙΚΟ 
ΕΙΔΟΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ Μ/Μ 
ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΕ 
ΠΟΟΣΘΣΕ ΓΙΑ 

ΔΤΟ (2) ΕΣΘ 

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΘ 
ΠΟΟΣΘΣΑ ΓΙΑ ΣΘΝ 

ΠΑΡΑΣΑΘ ΕΝΟ 
(1) ΕΣΟΤ 

1 1301100029 ΣΩΛΘΝΑΣ PE ΡΟΛΥΑΙΘ ΥΔ Φ25 PN16 MRS10 ΕΡΕΝΔ ΑΛΟΥΜ ΜΡΛΕ ΜΕΤ 94.000 47.000 

2 1301100001 ΣΩΛΘΝΑΣ PE ΡΟΛΥΑΙΘ ΥΔ Φ32 PN16 ΕΡΕΝΔ ΑΛΟΥΜ ΜΕΤ 84.000 42.000 

3 1301100033 ΣΩΛΘΝΑΣ PE ΡΟΛΥΑΙΘ ΥΔ Φ63 PE100 PN16 MRS10 SDR11 ΜΕΤ 33.500 16.500 

4 1301100022 ΣΩΛΘΝΑΣ PE ΡΟΛΥΑΙΘ ΥΔ Φ110 PE100 PN16 MRS10 SDR11 ΜΕΤ 97.000 48.000 

5 1301100023 ΣΩΛΘΝΑΣ PE ΡΟΛΥΑΙΘ ΥΔ Φ160 PE100 PN16 MRS10 SDR11 ΜΕΤ 44.000 21.540 

6 1301100034 ΣΩΛΘΝΑΣ PE ΡΟΛΥΑΙΘ ΥΔ Φ200 PE100 PN16 MRS10 SDR11 ΜΕΤ 24.000 11.520 

7 1301100035 ΣΩΛΘΝΑΣ PE ΡΟΛΥΑΙΘ ΥΔ Φ250 PE100 PN16 MRS10 SDR11 ΜΕΤ 6.600 3.300 

8 1301100036 ΣΩΛΘΝΑΣ PE ΡΟΛΥΑΙΘ ΥΔ Φ315 PE100 PN16 MRS10 SDR11 ΜΕΤ 1.800 900 

9 1301100039 ΣΩΛΘΝΑΣ PE ΡΟΛΥΑΙΘ ΥΔ Φ400 PE100 PN16 MRS10 SDR11 ΜΕΤ 400 132 

 

ΤΛΛΕΚΣΕ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟΤ ΓΙΑ ΣΘΝ ΣΟΠΟΘΕΣΘΘ ΤΔΡΟΠΑΡΟΧΩΝ 

# 
ΚΩΔΙΚΟ 
ΕΙΔΟΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ Μ/Μ 
ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΕ 
ΠΟΟΣΘΣΕ ΓΙΑ 

ΔΤΟ (2) ΕΣΘ 

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΘ 
ΠΟΟΣΘΣΑ ΓΙΑ ΣΘΝ 

ΠΑΡΑΣΑΘ ΕΝΟ 
(1) ΕΣΟΤ 

1 1460100006 ΡΟΛΛΑΡΛΟ PE100 SDR9 DN63 ΡΑ 4Χ3/4" ΡΩΜΑ-ΡΩΜΑ ΤΕΜ 13.500 6.700 

2 1460200001 ΡΟΛΛΑΡΛΟ PE100 SDR9 DN63 ΡΑ 6Χ3/4" ΚΑΜΡ90ΜΟΙ-ΡΩΜΑ ΤΕΜ 3.000 1.450 

3 1460200002 ΡΟΛΛΑΡΛΟ PE100 SDR9 DN63 ΡΑ 8Χ3/4" ΚΑΜΡ90ΜΟΙ-ΡΩΜΑ ΤΕΜ 1.900 930 

4 1460200009 ΡΟΛΛΑΡΛΟ Ε100 SDR9 DN63 ΡΑ 10Χ3/4" ΚΑΜΡ90ΜΟΙ-ΡΩΜΑ ΤΕΜ 1.000 530 

5 1460200004 ΡΟΛΛΑΡΛΟ PE100 SDR9 DN63 ΡΑ 12Χ3/4" ΚΑΜΡ90ΜΟΙ-ΡΩΜΑ ΤΕΜ 800 400 

6 1460200005 ΡΟΛΛΑΡΛΟ PE100 SDR9 DN63 ΡΑ 14Χ3/4" ΚΑΜΡ90ΜΟΙ-ΡΩΜΑ ΤΕΜ 700 330 

7 1460200006 ΡΟΛΛΑΡΛΟ PE100 SDR9 DN63 ΡΑ 16Χ3/4" ΚΑΜΡ90ΜΟΙ-ΡΩΜΑ ΤΕΜ 600 300 

8 1460200007 ΡΟΛΛΑΡΛΟ PE100 SDR9 DN63 ΡΑ 20Χ3/4" ΚΑΜΡ90ΜΟΙ-ΡΩΜΑ ΤΕΜ 300 140 

9 1460200008 ΡΟΛΛΑΡΛΟ PE100 SDR9 DN63 ΡΑ 24Χ3/4" ΚΑΜΡ90ΜΟΙ-ΡΩΜΑ ΤΕΜ 300 160 
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ΕΞΑΡΣΘΜΑΣΑ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟΤ ΕΤΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ ΚΑΙ ΘΛΕΚΣΡΟΤΝΣΘΞΘ 

# 
ΚΩΔΙΚΟ 
ΕΙΔΟΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ Μ/Μ 
ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΕ 
ΠΟΟΣΘΣΕ ΓΙΑ 

ΔΤΟ (2) ΕΣΘ 

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΘ 
ΠΟΟΣΘΣΑ ΓΙΑ 
ΣΘΝ ΠΑΡΑΣΑΘ 
ΕΝΟ (1) ΕΣΟΤ 

1 1425200001 ΓΩΝΙΑ PE100 SDR11 DN250 45ΜΟΙ PN16 ΤΕΜ 25 12 

2 1425300012 ΚΑΜΡΥΛΘ PE100 SDR11 DN90 90ΜΟΙ ΤΕΜ 30 15 

3 1425300013 ΚΑΜΡΥΛΘ PE100 SDR11 DN110 45ΜΟΙ ΤΕΜ 400 200 

4 1425300014 ΚΑΜΡΥΛΘ PE100 SDR11 DN110 90ΜΟΙ ΤΕΜ 400 200 

5 1425300001 ΚΑΜΡΥΛΘ PE100 SDR11 DN160 45ΜΟΙ ΤΕΜ 35 20 

6 1425300003 ΚΑΜΡΥΛΘ PE100 SDR11 DN160 90ΜΟΙ ΤΕΜ 160 80 

7 1425300005 ΚΑΜΡΥΛΘ PE100 SDR11 DN200 45ΜΟΙ ΤΕΜ 100 50 

8 1425300006 ΚΑΜΡΥΛΘ PE100 SDR11 DN200 90ΜΟΙ ΤΕΜ 50 25 

9 1425300015 ΚΑΜΡΥΛΘ PE100 SDR11 DN250 45ΜΟΙ ΤΕΜ 35 20 

10 1425300004 ΚΑΜΡΥΛΘ PE100 SDR11 DN250 90ΜΟΙ ΤΕΜ 25 10 

11 1425300008 ΚΑΜΡΥΛΘ PE100 SDR11 DN315 90ΜΟΙ ΤΕΜ 15 10 

12 1470600007 
ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΗΑΣ PΕ100 SDR11 (ΑΡΟΛ ΣΩΛ = 90) ΜΕ ΧΑΛ/ΓΑΛΒ 
ΦΛΑΝΤΗΑ DN80 PN16-ΣΕΤ 

ΤΕΜ 300 150 

13 1470600008 
ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΗΑΣ PE100 SDR11 (ΑΡΟΛ ΣΩΛ = 110) ΜΕ ΧΑΛ/ΓΑΛΒ 
ΦΛΑΝΤΗΑ DN100 PN16-ΣΕΤ 

ΤΕΜ 2.400 1.200 

14 1470600024 
ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΗΑΣ PE100 SDR11 (ΑΡΟΛ ΣΩΛ = 160) ΜΕ ΧΑΛ/ΓΑΛΒ 
ΦΛΑΝΤΗΑ DN150 PN16-ΣΕΤ 

ΤΕΜ 1.100 550 

15 1470600018 
ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΗΑΣ PE100 SDR11 (ΑΡΟΛ ΣΩΛ = 200) ΜΕ ΧΑΛ/ΓΑΛΒ 
ΦΛΑΝΤΗΑ DN200 PN16-ΣΕΤ 

ΤΕΜ 220 100 

16 1470600026 
ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΗΑΣ PE100 SDR11 (ΑΡΟΛ ΣΩΛ = 250) ΜΕ ΧΑΛ/ΓΑΛΒ 
ΦΛΑΝΤΗΑ DN250 PN16-ΣΕΤ 

ΤΕΜ 75 35 

17 1470600021 
ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΗΑΣ PΕ100 SDR11 (ΑΡΟΛ ΣΩΛ = 315) ΜΕ ΧΑΛ/ΓΑΛΒ 
ΦΛΑΝΤΗΑ DN300 PN16-ΣΕΤ 

ΤΕΜ 25 10 

18 1470600027 
ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΗΑΣ PΕ100 SDR11 (ΑΡΟΛ ΣΩΛ = 315) ΜΕ ΧΑΛ/ΓΑΛΒ 
ΦΛΑΝΤΗΑ DN315 PN16-ΣΕΤ 

ΤΕΜ 6 3 

19 1425500002 ΡΩΜΑ PE100 SDR11 DN63 PN16 ΤΕΜ 180 90 

20 1425500001 ΡΩΜΑ PE100 SDR11 DN110 PN16 ΤΕΜ 410 200 

21 1425500003 ΡΩΜΑ PE100 SDR11 DN160 PN16 ΤΕΜ 45 20 

22 1425500004 ΡΩΜΑ PE100 SDR11 DN200 PN16 ΤΕΜ 15 7 

23 1426100003 ΣΤΑΥΟΣ PE100 SDR11 DN110 PN16 ΤΕΜ 10 5 

24 1426100004 ΣΤΑΥΟΣ PE100 SDR11 DN160 PN16 ΤΕΜ 2 1 

25 1426100005 ΣΤΑΥΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ PE100 DN250Χ110 PN16 ΤΕΜ 2 1 

26 1426100006 ΣΤΑΥΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ PE100 DN250Χ200 PN16 ΤΕΜ 2 1 

27 1425100012 ΣΥΣΤΟΛΘ PE100 SDR11 DN160-110 ΤΕΜ 2 1 

28 1425100005 ΣΥΣΤΟΛΘ PE100 SDR11 DN200-160 ΤΕΜ 2 1 

29 1425100006 ΣΥΣΤΟΛΘ PE100 SDR11 DN250-200 ΤΕΜ 2 1 

30 1425400014 ΤΑΥ PE100 SDR11 DN110 ΤΕΜ 4 2 

31 1425400010 ΤΑΥ PE100 SDR11 DN160 ΤΕΜ 100 50 
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ΕΞΑΡΣΘΜΑΣΑ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟΤ ΕΤΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ ΚΑΙ ΘΛΕΚΣΡΟΤΝΣΘΞΘ 

# 
ΚΩΔΙΚΟ 
ΕΙΔΟΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ Μ/Μ 
ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΕ 
ΠΟΟΣΘΣΕ ΓΙΑ 

ΔΤΟ (2) ΕΣΘ 

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΘ 
ΠΟΟΣΘΣΑ ΓΙΑ ΣΘΝ 

ΠΑΡΑΣΑΘ ΕΝΟ 
(1) ΕΣΟΤ 

32 1425400002 ΤΑΥ PE100 SDR11 DN200 ΤΕΜ 85 40 

33 1425400003 ΤΑΥ PE100 SDR11 DN315 ΤΕΜ 15 10 

34 1425400017 ΤΑΥ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ PE100 DN160Χ110 PN16 ΤΕΜ 2 1 

35 1425400020 ΤΑΥ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ PE100 DN250Χ110 PN16 ΤΕΜ 8 5 

36 1425400021 ΤΑΥ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ PE100 DN250Χ160 PN16 ΤΕΜ 2 1 

37 1428400002 ΘΛΕΚΤΟΓΩΝΙΑ Ε100 SDR11 DN63 90ΜΟΙ ΤΕΜ 260 130 

38 1428400004 ΘΛΕΚΤΟΓΩΝΙΑ Ε100 SDR11 DN110 45ΜΟΙ  ΤΕΜ 270 135 

39 1428400005 ΘΛΕΚΤΟΓΩΝΙΑ Ε100 SDR11 DN110 90ΜΟΙ ΤΕΜ 190 95 

40 1428400007 ΘΛΕΚΤΟΓΩΝΙΑ Ε100 SDR11 DN160 45ΜΟΙ ΤΕΜ 60 30 

41 1428400008 ΘΛΕΚΤΟΓΩΝΙΑ Ε100 SDR11 DN160 90ΜΟΙ ΤΕΜ 100 50 

42 1428100008 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΦΑ PE100 SDR11 DN63 ΤΕΜ 780 390 

43 1428100016 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΦΑ PE100 SDR11 DN90 ΤΕΜ 170 85 

44 1428100018 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΦΑ PE100 SDR11 DN110 ΤΕΜ 13.500 6.750 

45 1428100005 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΦΑ PE100 SDR11 DN160 ΤΕΜ 4.200 2.100 

46 1428100003 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΦΑ PE100 SDR11 DN200 ΤΕΜ 2.350 1.150 

47 1428100012 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΦΑ PE100 SDR11 DN250 ΤΕΜ 450 210 

48 1428100014 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΦΑ PE100 SDR11 DN315 ΤΕΜ 250 120 

49 1466100022 
ΘΛΕΚΤΟΣΕΛΛΑ ΡΑ PE100 SDR11 DN110 PN16 ΓΙΑ Ε ΟΕΙΧ ΣΡΕΙ 
ΘΘΛ1"  

ΤΕΜ 3.200 1.600 

50 1466100001 
ΘΛΕΚΤΟΣΕΛΛΑ ΡΑ PE100 SDR11 DN110 Ν16 ΓΙΑ Ε ΟΕΙΧ ΣΡΕΙ 
ΘΘΛ2"  

ΤΕΜ 2.000 1.000 

51 1466100002 
ΘΛΕΚΤΟΣΕΛΛΑ ΡΑ PE100 SDR11 DN160 PN16 ΓΙΑ Ε ΟΕΙΧ ΣΡΕΙ 
ΘΘΛ1"  

ΤΕΜ 1.400 700 

52 1466100009 
ΘΛΕΚΤΟΣΕΛΛΑ ΡΑ PE100 SDR11 DN160 Ν16 ΓΙΑ Ε ΟΕΙΧ ΣΡΕΙ 
ΘΘΛ2"  

ΤΕΜ 900 450 

53 1466100012 
ΘΛΕΚΤΟΣΕΛΛΑ ΡΑ PE100 SDR11 DN200 PN16 ΓΙΑ Ε ΟΕΙΧ ΣΡΕΙ 
ΘΘΛ1"  

ΤΕΜ 600 300 

54 1466100015 
ΘΛΕΚΤΟΣΕΛΛΑ ΡΑ PE100 SDR11 DN200 PN16 ΓΙΑ Ε ΟΕΙΧ ΣΡΕΙ 
ΘΘΛ2"  

ΤΕΜ 400 200 

55 1466100013 
ΘΛΕΚΤΟΣΕΛΛΑ ΡΑ PE100 SDR11 DN250 PN16 ΓΙΑ Ε ΟΕΙΧ ΣΡΕΙ 
ΘΘΛ1"  

ΤΕΜ 320 160 

56 1466100016 
ΘΛΕΚΤΟΣΕΛΛΑ ΡΑ PE100 SDR11 DN250 PN16 ΓΙΑ Ε ΟΕΙΧ ΣΡΕΙ 
ΘΘΛ2" 

ΤΕΜ 200 100 

57 1428200001 ΘΛΕΚΤΟΣΥΣΤΟΛΘ Ε100 SDR11 DN90-63 ΤΕΜ 100 50 

58 1428200002 ΘΛΕΚΤΟΣΥΣΤΟΛΘ Ε100 SDR11 DN110-90 ΤΕΜ 300 150 

59 1428200003 ΘΛΕΚΤΟΣΥΣΤΟΛΘ Ε100 SDR11 DN160-110 ΤΕΜ 280 140 

60 1428200007 ΘΛΕΚΤΟΣΥΣΤΟΛΘ Ε100 SDR11 DN200-160 ΤΕΜ 90 45 

61 1428200005 ΘΛΕΚΤΟΣΥΣΤΟΛΘ Ε100 SDR11 DN250-200 ΤΕΜ 40 20 

62 1428500002 ΘΛΕΚΤΟΤΑΥ Ε100 SDR11 DN63 ΤΕΜ 120 60 

63 1428500004 ΘΛΕΚΤΟΤΑΥ Ε100 SDR11 DN110 ΤΕΜ 180 90 

64 1428500005 ΘΛΕΚΤΟΤΑΥ Ε100 SDR11 DN160 ΤΕΜ 20 10 
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ΠΗΝΑΚΔ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΧΝ ΤΠΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ 

ΩΛΘΝΕ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟΤ 

# 
ΚΩΔΙΚΟ 
ΕΙΔΟΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 
Μ/
Μ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΓΙΑ ΔΤΟ (2) ΕΣΘ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΑΡΑΣΑΘ 

ΕΝΟ (1) ΕΣΟΤ 

1 1301100029 
ΣΩΛΘΝΑΣ PE ΡΟΛΥΑΙΘ ΥΔ Φ25 PN16 MRS10 ΕΡΕΝΔ ΑΛΟΥΜ 
ΜΡΛΕ 

ΜΕΤ 122.200,00 € 61.100,00 € 

2 1301100001 ΣΩΛΘΝΑΣ PE ΡΟΛΥΑΙΘ ΥΔ Φ32 PN16 ΕΡΕΝΔ ΑΛΟΥΜ ΜΕΤ 130.200,00 € 65.100,00 € 

3 1301100033 ΣΩΛΘΝΑΣ PE ΡΟΛΥΑΙΘ ΥΔ Φ63 PE100 PN16 MRS10 SDR11 ΜΕΤ 67.000,00 € 33.000,00 € 

4 1301100022 ΣΩΛΘΝΑΣ PE ΡΟΛΥΑΙΘ ΥΔ Φ110 PE100 PN16 MRS10 SDR11 ΜΕΤ 582.000,00 € 288.000,00 € 

5 1301100023 ΣΩΛΘΝΑΣ PE ΡΟΛΥΑΙΘ ΥΔ Φ160 PE100 PN16 MRS10 SDR11 ΜΕΤ 616.000,00 € 301.560,00 € 

6 1301100034 ΣΩΛΘΝΑΣ PE ΡΟΛΥΑΙΘ ΥΔ Φ200 PE100 PN16 MRS10 SDR11 ΜΕΤ 393.600,00 € 188.928,00 € 

7 1301100035 ΣΩΛΘΝΑΣ PE ΡΟΛΥΑΙΘ ΥΔ Φ250 PE100 PN16 MRS10 SDR11 ΜΕΤ 204.600,00 € 102.300,00 € 

8 1301100036 ΣΩΛΘΝΑΣ PE ΡΟΛΥΑΙΘ ΥΔ Φ315 PE100 PN16 MRS10 SDR11 ΜΕΤ 86.400,00 € 43.200,00 € 

9 1301100039 ΣΩΛΘΝΑΣ PE ΡΟΛΥΑΙΘ ΥΔ Φ400 PE100 PN16 MRS10 SDR11 ΜΕΤ 30.800,00 € 10.164,00 € 

 
   

2.232.800,00 € 1.093.352,00 € 

 
     ΤΛΛΕΚΣΕ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟΤ ΓΙΑ ΣΘΝ ΣΟΠΟΘΕΣΘΘ ΤΔΡΟΠΑΡΟΧΩΝ 

# 
ΚΩΔΙΚΟ 
ΕΙΔΟΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 
Μ/
Μ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΓΙΑ ΔΤΟ (2) ΕΣΘ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΑΡΑΣΑΘ 

ΕΝΟ (1) ΕΣΟΤ 

1 1460100006 ΡΟΛΛΑΡΛΟ PE100 SDR9 DN63 ΡΑ 4Χ3/4" ΡΩΜΑ-ΡΩΜΑ ΤΕΜ 364.500,00 € 180.900,00 € 

2 1460200001 
ΡΟΛΛΑΡΛΟ PE100 SDR9 DN63 ΡΑ 6Χ3/4" ΚΑΜΡ90ΜΟΙ-
ΡΩΜΑ 

ΤΕΜ 129.000,00 € 62.350,00 € 

3 1460200002 
ΡΟΛΛΑΡΛΟ PE100 SDR9 DN63 ΡΑ 8Χ3/4" ΚΑΜΡ90ΜΟΙ-
ΡΩΜΑ 

ΤΕΜ 106.400,00 € 52.080,00 € 

4 1460200009 
ΡΟΛΛΑΡΛΟ Ε100 SDR9 DN63 ΡΑ 10Χ3/4" ΚΑΜΡ90ΜΟΙ-
ΡΩΜΑ 

ΤΕΜ 70.500,00 € 37.365,00 € 

5 1460200004 
ΡΟΛΛΑΡΛΟ PE100 SDR9 DN63 ΡΑ 12Χ3/4" ΚΑΜΡ90ΜΟΙ-
ΡΩΜΑ 

ΤΕΜ 67.200,00 € 33.600,00 € 

6 1460200005 
ΡΟΛΛΑΡΛΟ PE100 SDR9 DN63 ΡΑ 14Χ3/4" ΚΑΜΡ90ΜΟΙ-
ΡΩΜΑ 

ΤΕΜ 63.910,00 € 30.129,00 € 

7 1460200006 
ΡΟΛΛΑΡΛΟ PE100 SDR9 DN63 ΡΑ 16Χ3/4" ΚΑΜΡ90ΜΟΙ-
ΡΩΜΑ 

ΤΕΜ 60.000,00 € 30.000,00 € 

8 1460200007 
ΡΟΛΛΑΡΛΟ PE100 SDR9 DN63 ΡΑ 20Χ3/4" ΚΑΜΡ90ΜΟΙ-
ΡΩΜΑ 

ΤΕΜ 32.400,00 € 15.120,00 € 

9 1460200008 
ΡΟΛΛΑΡΛΟ PE100 SDR9 DN63 ΡΑ 24Χ3/4" ΚΑΜΡ90ΜΟΙ-
ΡΩΜΑ 

ΤΕΜ 34.500,00 € 18.400,00 € 

 
   

928.410,00 € 459.944,00 € 
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     ΕΞΑΡΣΘΜΑΣΑ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟΤ ΕΤΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ ΚΑΙ ΘΛΕΚΣΡΟΤΝΣΘΞΘ 

# 
ΚΩΔΙΚΟ 
ΕΙΔΟΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 
Μ/
Μ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΓΙΑ ΔΤΟ (2) ΕΣΘ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΑΡΑΣΑΘ 

ΕΝΟ (1) ΕΣΟΤ 

1 1425200001 ΓΩΝΙΑ PE100 SDR11 DN250 45ΜΟΙ PN16 ΤΕΜ 1.950,00 € 936,00 € 

2 1425300012 ΚΑΜΡΥΛΘ PE100 SDR11 DN90 90ΜΟΙ ΤΕΜ 165,00 € 82,50 € 

3 1425300013 ΚΑΜΡΥΛΘ PE100 SDR11 DN110 45ΜΟΙ ΤΕΜ 2.400,00 € 1.200,00 € 

4 1425300014 ΚΑΜΡΥΛΘ PE100 SDR11 DN110 90ΜΟΙ ΤΕΜ 2.400,00 € 1.200,00 € 

5 1425300001 ΚΑΜΡΥΛΘ PE100 SDR11 DN160 45ΜΟΙ ΤΕΜ 595,00 € 340,00 € 

6 1425300003 ΚΑΜΡΥΛΘ PE100 SDR11 DN160 90ΜΟΙ ΤΕΜ 2.960,00 € 1.480,00 € 

7 1425300005 ΚΑΜΡΥΛΘ PE100 SDR11 DN200 45ΜΟΙ ΤΕΜ 2.900,00 € 1.450,00 € 

8 1425300006 ΚΑΜΡΥΛΘ PE100 SDR11 DN200 90ΜΟΙ ΤΕΜ 1.550,00 € 775,00 € 

9 1425300015 ΚΑΜΡΥΛΘ PE100 SDR11 DN250 45ΜΟΙ ΤΕΜ 2.450,00 € 1.400,00 € 

10 1425300004 ΚΑΜΡΥΛΘ PE100 SDR11 DN250 90ΜΟΙ ΤΕΜ 2.000,00 € 800,00 € 

11 1425300008 ΚΑΜΡΥΛΘ PE100 SDR11 DN315 90ΜΟΙ ΤΕΜ 1.500,00 € 1.000,00 € 

12 1470600007 
ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΗΑΣ PΕ100 SDR11 (ΑΡΟΛ ΣΩΛ = 90) ΜΕ 
ΧΑΛ/ΓΑΛΒ ΦΛΑΝΤΗΑ DN80 PN16-ΣΕΤ 

ΤΕΜ 2.310,00 € 1.155,00 € 

13 1470600008 
ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΗΑΣ PE100 SDR11 (ΑΡΟΛ ΣΩΛ = 110) ΜΕ 
ΧΑΛ/ΓΑΛΒ ΦΛΑΝΤΗΑ DN100 PN16-ΣΕΤ 

ΤΕΜ 23.760,00 € 11.880,00 € 

14 1470600024 
ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΗΑΣ PE100 SDR11 (ΑΡΟΛ ΣΩΛ = 160) ΜΕ 
ΧΑΛ/ΓΑΛΒ ΦΛΑΝΤΗΑ DN150 PN16-ΣΕΤ 

ΤΕΜ 20.570,00 € 10.285,00 € 

15 1470600018 
ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΗΑΣ PE100 SDR11 (ΑΡΟΛ ΣΩΛ = 200) ΜΕ 
ΧΑΛ/ΓΑΛΒ ΦΛΑΝΤΗΑ DN200 PN16-ΣΕΤ 

ΤΕΜ 6.534,00 € 2.970,00 € 

16 1470600026 
ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΗΑΣ PE100 SDR11 (ΑΡΟΛ ΣΩΛ = 250) ΜΕ 
ΧΑΛ/ΓΑΛΒ ΦΛΑΝΤΗΑ DN250 PN16-ΣΕΤ 

ΤΕΜ 3.375,00 € 1.575,00 € 

17 1470600021 
ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΗΑΣ PΕ100 SDR11 (ΑΡΟΛ ΣΩΛ = 315) ΜΕ 
ΧΑΛ/ΓΑΛΒ ΦΛΑΝΤΗΑ DN300 PN16-ΣΕΤ 

ΤΕΜ 1.500,00 € 600,00 € 

18 1470600027 
ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΗΑΣ PΕ100 SDR11 (ΑΡΟΛ ΣΩΛ = 315) ΜΕ 
ΧΑΛ/ΓΑΛΒ ΦΛΑΝΤΗΑ DN315 PN16-ΣΕΤ 

ΤΕΜ 480,00 € 240,00 € 

19 1425500002 ΡΩΜΑ PE100 SDR11 DN63 PN16 ΤΕΜ 360,00 € 180,00 € 

20 1425500001 ΡΩΜΑ PE100 SDR11 DN110 PN16 ΤΕΜ 2.173,00 € 1.060,00 € 

21 1425500003 ΡΩΜΑ PE100 SDR11 DN160 PN16 ΤΕΜ 495,00 € 220,00 € 

22 1425500004 ΡΩΜΑ PE100 SDR11 DN200 PN16 ΤΕΜ 300,00 € 140,00 € 

23 1426100003 ΣΤΑΥΟΣ PE100 SDR11 DN110 PN16 ΤΕΜ 250,00 € 125,00 € 

24 1426100004 ΣΤΑΥΟΣ PE100 SDR11 DN160 PN16 ΤΕΜ 110,00 € 55,00 € 

25 1426100005 ΣΤΑΥΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ PE100 DN250Χ110 PN16 ΤΕΜ 380,00 € 190,00 € 

26 1426100006 ΣΤΑΥΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ PE100 DN250Χ200 PN16 ΤΕΜ 700,00 € 350,00 € 

27 1425100012 ΣΥΣΤΟΛΘ PE100 SDR11 DN160-110 ΤΕΜ 50,00 € 25,00 € 

28 1425100005 ΣΥΣΤΟΛΘ PE100 SDR11 DN200-160 ΤΕΜ 70,00 € 35,00 € 

29 1425100006 ΣΥΣΤΟΛΘ PE100 SDR11 DN250-200 ΤΕΜ 100,00 € 50,00 € 

30 1425400014 ΤΑΥ PE100 SDR11 DN110 ΤΕΜ 56,00 € 28,00 € 

31 1425400010 ΤΑΥ PE100 SDR11 DN160 ΤΕΜ 2.500,00 € 1.250,00 € 

32 1425400002 ΤΑΥ PE100 SDR11 DN200 ΤΕΜ 4.420,00 € 2.080,00 € 

33 1425400003 ΤΑΥ PE100 SDR11 DN315 ΤΕΜ 3.150,00 € 2.100,00 € 
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ΕΞΑΡΣΘΜΑΣΑ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟΤ ΕΤΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ ΚΑΙ ΘΛΕΚΣΡΟΤΝΣΘΞΘ 

# 
ΚΩΔΙΚΟ 
ΕΙΔΟΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 
Μ/
Μ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΓΙΑ ΔΤΟ (2) ΕΣΘ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΑΡΑΣΑΘ 

ΕΝΟ (1) ΕΣΟΤ 

34 1425400017 ΤΑΥ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ PE100 DN160Χ110 PN16 ΤΕΜ 100,00 € 50,00 € 

35 1425400020 ΤΑΥ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ PE100 DN250Χ110 PN16 ΤΕΜ 640,00 € 400,00 € 

36 1425400021 ΤΑΥ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ PE100 DN250Χ160 PN16 ΤΕΜ 300,00 € 150,00 € 

37 1428400002 ΘΛΕΚΤΟΓΩΝΙΑ Ε100 SDR11 DN63 90ΜΟΙ ΤΕΜ 1.560,00 € 780,00 € 

38 1428400004 ΘΛΕΚΤΟΓΩΝΙΑ Ε100 SDR11 DN110 45ΜΟΙ  ΤΕΜ 3.645,00 € 1.822,50 € 

39 1428400005 ΘΛΕΚΤΟΓΩΝΙΑ Ε100 SDR11 DN110 90ΜΟΙ ΤΕΜ 2.565,00 € 1.282,50 € 

40 1428400007 ΘΛΕΚΤΟΓΩΝΙΑ Ε100 SDR11 DN160 45ΜΟΙ ΤΕΜ 2.100,00 € 1.050,00 € 

41 1428400008 ΘΛΕΚΤΟΓΩΝΙΑ Ε100 SDR11 DN160 90ΜΟΙ ΤΕΜ 2.900,00 € 1.450,00 € 

42 1428100008 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΦΑ PE100 SDR11 DN63 ΤΕΜ 1.638,00 € 819,00 € 

43 1428100016 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΦΑ PE100 SDR11 DN90 ΤΕΜ 475,83 € 237,92 € 

44 1428100018 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΦΑ PE100 SDR11 DN110 ΤΕΜ 47.250,00 € 23.625,00 € 

45 1428100005 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΦΑ PE100 SDR11 DN160 ΤΕΜ 33.600,00 € 16.800,00 € 

46 1428100003 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΦΑ PE100 SDR11 DN200 ΤΕΜ 32.900,00 € 16.100,00 € 

47 1428100012 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΦΑ PE100 SDR11 DN250 ΤΕΜ 12.825,00 € 5.985,00 € 

48 1428100014 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΦΑ PE100 SDR11 DN315 ΤΕΜ 11.250,00 € 5.400,00 € 

49 1466100022 
ΘΛΕΚΤΟΣΕΛΛΑ ΡΑ PE100 SDR11 DN110 PN16 ΓΙΑ Ε ΟΕΙΧ 
ΣΡΕΙ ΘΘΛ1"  

ΤΕΜ 86.400,00 € 43.209,00 € 

50 1466100001 
ΘΛΕΚΤΟΣΕΛΛΑ ΡΑ PE100 SDR11 DN110 Ν16 ΓΙΑ Ε ΟΕΙΧ 
ΣΡΕΙ ΘΘΛ2"  

ΤΕΜ 60.000,00 € 30.000,00 € 

51 1466100002 
ΘΛΕΚΤΟΣΕΛΛΑ ΡΑ PE100 SDR11 DN160 PN16 ΓΙΑ Ε ΟΕΙΧ 
ΣΡΕΙ ΘΘΛ1"  

ΤΕΜ 49.000,00 € 24.500,00 € 

52 1466100009 
ΘΛΕΚΤΟΣΕΛΛΑ ΡΑ PE100 SDR11 DN160 Ν16 ΓΙΑ Ε ΟΕΙΧ 
ΣΡΕΙ ΘΘΛ2"  

ΤΕΜ 34.200,00 € 17.100,00 € 

53 1466100012 
ΘΛΕΚΤΟΣΕΛΛΑ ΡΑ PE100 SDR11 DN200 PN16 ΓΙΑ Ε ΟΕΙΧ 
ΣΡΕΙ ΘΘΛ1"  

ΤΕΜ 23.100,00 € 11.550,00 € 

54 1466100015 
ΘΛΕΚΤΟΣΕΛΛΑ ΡΑ PE100 SDR11 DN200 PN16 ΓΙΑ Ε ΟΕΙΧ 
ΣΡΕΙ ΘΘΛ2"  

ΤΕΜ 16.400,00 € 8.200,00 € 

55 1466100013 
ΘΛΕΚΤΟΣΕΛΛΑ ΡΑ PE100 SDR11 DN250 PN16 ΓΙΑ Ε ΟΕΙΧ 
ΣΡΕΙ ΘΘΛ1"  

ΤΕΜ 18.560,00 € 9.280,00 € 

56 1466100016 
ΘΛΕΚΤΟΣΕΛΛΑ ΡΑ PE100 SDR11 DN250 PN16 ΓΙΑ Ε ΟΕΙΧ 
ΣΡΕΙ ΘΘΛ2" 

ΤΕΜ 12.000,00 € 6.000,00 € 

57 1428200001 ΘΛΕΚΤΟΣΥΣΤΟΛΘ Ε100 SDR11 DN90-63 ΤΕΜ 860,00 € 430,00 € 

58 1428200002 ΘΛΕΚΤΟΣΥΣΤΟΛΘ Ε100 SDR11 DN110-90 ΤΕΜ 3.900,00 € 1.950,00 € 

59 1428200003 ΘΛΕΚΤΟΣΥΣΤΟΛΘ Ε100 SDR11 DN160-110 ΤΕΜ 6.720,00 € 3.360,00 € 

60 1428200007 ΘΛΕΚΤΟΣΥΣΤΟΛΘ Ε100 SDR11 DN200-160 ΤΕΜ 4.950,00 € 2.475,00 € 

61 1428200005 ΘΛΕΚΤΟΣΥΣΤΟΛΘ Ε100 SDR11 DN250-200 ΤΕΜ 3.520,00 € 1.760,00 € 

62 1428500002 ΘΛΕΚΤΟΤΑΥ Ε100 SDR11 DN63 ΤΕΜ 720,00 € 360,00 € 

63 1428500004 ΘΛΕΚΤΟΤΑΥ Ε100 SDR11 DN110 ΤΕΜ 2.790,00 € 1.395,00 € 

64 1428500005 ΘΛΕΚΤΟΤΑΥ Ε100 SDR11 DN160 ΤΕΜ 860,00 € 430,00 € 

    
572.241,83 € 285.207,42 € 
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ΓΕΝΙΚΑ ΤΝΟΛΑ 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΙΑ ΔΤΟ (2) ΕΣΘ : 3.733.451,83 € 

ΠΡΟΑΙΡΕΘ 30% : 1.120.035,55 € 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΑΡΑΣΑΘ (1) ΕΝΟ ΕΣΟΤ: 1.838.503,42 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ : 6.691.990,79 € 
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ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΖΓΖ 

 

Α) Όζνλ αθνξά ζηε δηαδηθαζία εγγξαθήο ζην ζχζηεκα γηα ηελ 

παξαδεθηή ππνβνιή πξνζθνξάο:  

Γηα ηελ εγγξαθή αθνινπζείηαη ε θαησηέξσ δηαδηθαζία: 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο – ρξήζηεο αηηνχληαη, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ζπζηήκαηνο 

θαη απφ ηνλ ζχλδεζκν «Δγγξαθείηε σο νηθνλνκηθφο θνξέαο», ηελ εγγξαθή 

ηνπο ζε απηφ (παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη απνδερφκελνη 

ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ) ηαπηνπνηνχκελνη σο εμήο: 

- Όζνη απφ ηνπο αλσηέξσ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ 

Μεηξψνπ (ΑΦΜ) ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ (φλνκα 

ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) πνπ απηνί θαηέρνπλ απφ ην ζχζηεκα 

TAXISNet ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. Δθφζνλ 

γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Σκήκα 

Τπνζηήξημεο Λεηηνπξγίαο ΔΖΓΖ θαη ΚΖΜΓΖ ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο 

θαη Σερληθήο ηήξημεο ΔΖΓΖ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ. 

- Οη νηθνλνκηθνί θνξείο – ρξήζηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ 

(ΑΦΜ) αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο 

ΦΠΑ (VAT Identification Number) θαη ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ 

δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ θαηέρνπλ απφ ην αληίζηνηρν ζχζηεκα. 

Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Σκήκα 

Τπνζηήξημεο Λεηηνπξγίαο ΔΖΓΖ θαη ΚΖΜΓΖ ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο 

θαη Σερληθήο ηήξημεο ΔΖΓΖ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο – ρξήζηεο ηξίησλ ρσξψλ αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο 

θαη ηαπηνπνηνχληαη απφ ηε ΓΓΔ απνζηέιινληαο:  
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• Δίηε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε επίζεκε 

κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

• Δίηε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθή αξρείνπ pdf κε 

επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή θαη ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο 

φξνπο ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηα νπνία λα 

δειψλεηαη / απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ 

κεηξψν, πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη ζε έληππε 

κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. 

Σν Αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο 

ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ πζηήκαηνο, φπσο 

αλαθέξεηαη αλσηέξσ. 

Ο ππνςήθηνο ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην χζηεκα ή κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ αηηήκαηνο εγγξαθήο ηνπ. Δθφζνλ ην 

αίηεκα εγγξαθήο εγθξηζεί, ν ππνςήθηνο ρξήζηεο ιακβάλεη ζχλδεζκν 

ελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζκνχ σο πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο θαη πξνβαίλεη ζηελ 

ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ επηζπκνχλ λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά, αιιά δελ 

γλσξίδνπλ πσο πξαγκαηνπνηείηαη ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, κπνξνχλ λα 

εθπαηδεπηνχλ απφ ηε Γ.Γ.Δ. ππνβάιινληαο κέζσ ηνπ πεδίνπ «επηθνηλσλία» 

ηνπ ζπζηήκαηνο ζην δηαγσληζκφ πνπ ηνπο ελδηαθέξεη ειεθηξνληθφ αίηεκα γηα 

εθπαίδεπζε, ζπκπιεξψλνληαο ηελ θφξκα εθπαίδεπζεο κέρξη θαη 25 εκέξεο 

πξηλ ηελ ιήμε ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ δει. κέρξη θαη ηηο 27 Απξηιίνπ 

2017. 
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Β) Όζνλ αθνξά ζην ΔΔΔ : 

Αλαθνξηθά κε ηελ ππνβνιή ζηνλ θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – 

Σερληθή Πξνζθνξά» ηνπ ΔΔΔ, ζχκθσλα θαη κε ηα νξηδφκελα ζην αξ. 79 ηνπ 

λ. 4412/2016, αθνινπζείηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία:  

1. Ο Αλαζέησλ Φνξέαο:  

1.1. Γεκηνπξγεί (ζπκπιεξψλνληαο θαη επηιέγνληαο ηα θαηάιιεια πεδία) κέζα 

απφ ηελ ηζηνζειίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/filter?lang=el ην ΔΔΔ, γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε δηαθήξπμε, 

ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 79 ηνπ Ν.4412/16. 

1.2. ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο ηνπ ΔΔΔ, επηιέγεη εμαγσγή. 

1.3. Σν αξρείν πνπ εμάγεηαη είλαη ζε κνξθή .xml θαη δελ είλαη αλαγλψζηκν (δελ 

«αλνίγεη» κε θάπνην γλσζηφ πξφγξακκα πνπ πθίζηαηαη ζηνπο Ζ/Τ). Σν αξρείν 

απηφ ην αλαξηά ζην ΔΖΓΖ καδί κε ηα ππφινηπα έγγξαθα ηεο δηαθήξπμεο. 

2. Ο πξνζθέξσλ: 

2.1. Πξέπεη λα αλαδεηήζεη ην ελ ιφγσ αξρείν απφ ην ΔΖΓΖ, ζην θάθειν 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ, λα ην απνζεθεχζεη ζηνλ Ζ/Τ ηνπ θαη λα 

κεηαβεί ζηελ ηζηνζειίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/filter?lang=el. ηελ ηζηνζειίδα απηή, πξέπεη λα επηιέμεη 

«Δηζαγσγή ΔΔΔ» θαη λα ηειεθνξηψζεη («αλεβάζεη») ην αξρείν ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ΔΔΔ ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ «θαηέβαζε» απφ ην ΔΖΓΖ. 

2.2. ηελ αλσηέξσ ηζηνζειίδα, ζπκπιεξψλεη θαη επηιέγεη ειεθηξνληθά, ηα 

θαηάιιεια πεδία πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα. 

2.3. Δπηιέγεη «Αλαζθφπεζε». ηελ αλαζθφπεζε ηνπ ΔΔΔ επηιέγεη 

“Download as” θαη ζηε ζπλέρεηα “Both formats”, πξνθεηκέλνπ λα αληιήζεη ηα 

αξρεία ηχπνπ .pdf θαη .xml. 

2.4. Τπνγξάθεη ςεθηαθά ην αξρείν .pdf. 

2.5. Τπνβάιιεη ην απηφ αξρείν ηνπ ΔΔΔ ηφζν ζε κνξθή.xml φζν θαη ζε .pdf 

ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπ κε ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο. 

 

17PROC005971184 2017-03-24



ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 

185 
 

3. Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, αμηνινγεί ην ΔΔΔ είηε κε ηε 

ρξήζε ηνπ αξρείνπ .pdf είηε κε ηελ ηειεθφξησζε ηνπ αξρείνπ .xml ζηελ 

ηζηνζειίδα πνπ ην δεκηνχξγεζε (https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/filter?langel). 
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Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πξνκήζεηαο (ΔΔΔΠ)1 

Μέξνο Η: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα 

ηνηρεία ηεο δεκνζίεπζεο  

Γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο γηα ηηο νπνίεο έρεη δεκνζηεπηεί πξνθήξπμε 

δηαγσληζκνχ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη 

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζην κέξνο Η αλαθηψληαη απηφκαηα, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ε ειεθηξνληθή ππεξεζία ΔΔΔΠ γηα ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ ΔΔΔΠ. Παξαηίζεηαη ε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο:  

Received notice number  

Αξηζκφο αλαθνίλσζεο ζηελ ΔΔ:  

URL ηεο ΔΔ  

Δάλ δελ έρεη δεκνζηεπζεί πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή αλ δελ ππάξρεη ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο εθεί, ε 

αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη 

πιεξνθνξίεο κε ηηο νπνίεο ζα είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο (π.ρ. παξαπνκπή ζε δεκνζίεπζε ζε εζληθφ 

επίπεδν) 

Σαπηφηεηα ηνπ αγνξαζηή  

Δπίζεκε νλνκαζία:  

Υψξα: -- 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζπκβάζεσλ  

Σίηινο:  

χληνκε πεξηγξαθή:  

Αξηζκφο αλαθνξάο αξρείνπ πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα (εάλ ππάξρεη):  

                                                           
1
 Ρρόκειται για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), όπωσ δθμιουργείται από τθν 

ιςτοςελίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd  
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Μέξνο ΗΗ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα Δπσλπκία: Οδφο θαη 

αξηζκφο: Σαρ. θσδ.: Πφιε: Υψξα: -- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 

δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): Ζι. ηαρ/κείν: Σειέθσλν: Αξκφδηνο ή 

αξκφδηνη επηθνηλσλίαο: Αξηζ. ΦΠΑ, εθφζνλ ππάξρεη: Δάλ δελ ππάξρεη 

αξηζκφο ΦΠΑ, λα αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ 

απαηηείηαη θαη ππάξρεη Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή κεζαία 

επηρείξεζε;  

❍ Ναη ❍ Όρη  

Μφλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ απνθιεηζηηθφηεηα: ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε» ή 

πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ 

πξνζηαηεπφκελεο απαζρφιεζεο; 

❍ Ναη ❍ Όρη  

Πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ; Δθφζνλ απαηηείηαη, νξίζηε ηελ θαηεγνξία ή ηηο 

θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ νη ελδηαθεξφκελνη εξγαδφκελνη κε αλαπεξία ή 

κεηνλεμία Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζε 

επίζεκν θαηάινγν εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν 

πηζηνπνηεηηθφ [π.ρ. βάζεη εζληθνχ ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο];  

❍ Ναη ❍ Όρη       

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β 

θαη, φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην 

κέξνο V, θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζπκπιεξψζηε θαη 

ππνγξάςηε ην κέξνο VI. α) λα αλαθέξεηε ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο ή 

πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε: β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 

πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, λα αλαθέξεηε: γ) Να αλαθέξεηε ηα 

δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, θαηά 

πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν θαηάινγν: δ) Ζ εγγξαθή ή ε 

πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο;  
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❍ Ναη ❍ Όρη  

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξψζηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 

ελφηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε ΜΟΝΟ εθφζνλ απηφ απαηηείηαη ζηε 

ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο πξνκήζεηαο ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη 

απεπζείαο, κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε 

θξάηνο κέινο δηαηίζεηαη απηή δσξεάλ;  

❍ Ναη ❍ Όρη  

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, λα αλαθέξεηε: Ο 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο απφ 

θνηλνχ κε άιινπο;  

❍ Ναη ❍ Όρη  

Μεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνχ εληχπνπ ΔΔΔΠ απφ ηνπο άιινπο 

εκπιεθφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο.  

α) Να αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ φκηιν (επηθεθαιήο, 

ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …):  

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ 

θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία πξνκήζεηαο:  

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηνπ ζπκκεηέρνληνο νκίινπ: Αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε, έλδεημε γηα ηελ/ηηο παξηίδα/εο γηα ηηο νπνίεο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά:  

Γ: Πιεξνξνθίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ Ο 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ πξνθεηκέλνπ 

λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη ζηα 

(ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;  

❍ Ναη ❍ Όρη  

Παξαθαιείζηε λα ππνβάιεηε ρσξηζηφ έληππν ΔΔΔΠ, κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα ηκήκαηα Α θαη Β ηνπ παξφληνο κέξνπο, θαζψο θαη 
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ην κέξνο ΗΗΗ, γηα θάζε κία απφ ηηο ζρεηηθέο νληφηεηεο, δεφλησο ζπκπιεξσκέλα 

θαη ππνγεγξακκέλα απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο. 

εκεηψζεηε φηη απηφ ζα πξέπεη επίζεο λα πεξηιακβάλεη θάζε ηερληθφ 

πξνζσπηθφ ή ηερληθφ θνξέα, είηε αλήθνπλ άκεζα ζηελ επηρείξεζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη, 

φηαλ πξφθεηηαη γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο 

ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα θαιέζεη γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Δθφζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ηθαλφηεηα 

ή ηηο ηθαλφηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, παξαθαιείζηε 

λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο ζχκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε κία 

απφ ηηο ζρεηηθέο νληφηεηεο. 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ δελ 

ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο (Σν ηκήκα ζπκπιεξψλεηαη κφλν αλ νη 

πιεξνξνθίεο απηέο δεηνχληαη ξεηψο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα). Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη 

νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο;  

❍ Ναη ❍ Όρη  

Δάλ λαη θαη ζην κέηξν πνπ είλαη γλσζηνί, παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ: Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο 

δεηνχλ ξεηψο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην κέξνο Η, λα παξάζρεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη 

ζχκθσλα κε ηα ηκήκαηα Α θαη Β ηνπ παξφληνο κέξνπο θαη ζχκθσλα κε ην 

κέξνο III γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ). Μέξνο ΗΗΗ: Λφγνη 

απνθιεηζκνχ 

Α: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο ην άξζξν 57 παξάγξαθνο 1 

ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ 

πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε Τπάξρεη ηειεζίδηθε απφθαζε εηο βάξνο 

ηνπ ίδηνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ην νπνίν είλαη 

κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα ζπκκεηνρή ζε 

εγθιεκαηηθή νξγάλσζε κε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ 

απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 
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απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 

2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 

11.11.2008, ζ. 42).  

Ζ απάληεζή ζαο ❍ Ναη ❍ Όρη  

Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο Αηηηνινγία Ο νπνίνο έρεη 

θαηαδηθαζηεί Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ. Έρεηε ιάβεη κέηξα γηα λα απνδείμεηε ηελ 

αμηνπηζηία ζαο («απηνθάζαξζε»)  

❍ Ναη ❍ Όρη  

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε  

Οη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή;  

❍ Ναη ❍ Όρη  

Γηαθζνξά Τπάξρεη ηειεζίδηθε απφθαζε εηο βάξνο ηνπ ίδηνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα δηαθζνξά κε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε 

νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη 

νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; Όπσο 

νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο 

ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ 

κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1 θαη ζην άξζξν 

2 παξάγξαθνο 1 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

22αο Ηνπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

(ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη 

επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην εζληθφ δίθαην ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

(ηνπ αλαζέηνληα θνξέα) ή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Ζ απάληεζή ζαο  

❍ Ναη ❍ Όρη  

Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο Αηηηνινγία Ο νπνίνο έρεη 

θαηαδηθαζηεί Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, 
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δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ. Έρεηε ιάβεη κέηξα γηα λα απνδείμεηε ηελ 

αμηνπηζηία ζαο («απηνθάζαξζε»)  

❍ Ναη ❍ Όρη 

 Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε  

Οη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή;  

❍ Ναη ❍ Όρη  

Απάηε 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε απφθαζε εηο βάξνο ηνπ ίδηνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή 

νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ 

ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ 

ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα απάηε κε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί 

πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο 

πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; Καηά ηελ έλλνηα ηνπ 

άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 

48).  

Ζ απάληεζή ζαο  

❍ Ναη ❍ Όρη  

Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο Αηηηνινγία Ο νπνίνο έρεη 

θαηαδηθαζηεί Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ. Έρεηε ιάβεη κέηξα γηα λα απνδείμεηε ηελ 

αμηνπηζηία ζαο («απηνθάζαξζε»)  

❍ Ναη ❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε  

Οη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή;  

❍ Ναη ❍ Όρη  

Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 
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Τπάξρεη ηειεζίδηθε απφθαζε εηο βάξνο ηνπ ίδηνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή 

νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ 

ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ 

ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε 

ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη 

εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί 

απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; Όπσο νξίδνληαη 

ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ηνπλίνπ 

2002 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). 

Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ 

απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ 

απφθαζεο-πιαίζην.  

Ζ απάληεζή ζαο ❍ Ναη ❍ Όρη  

Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο Αηηηνινγία Ο νπνίνο έρεη 

θαηαδηθαζηεί Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ. Έρεηε ιάβεη κέηξα γηα λα απνδείμεηε ηελ 

αμηνπηζηία ζαο («απηνθάζαξζε»)  

❍ Ναη ❍ Όρη Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε  

Οη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή;  

❍ Ναη ❍ Όρη  

Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο Τπάξρεη ηειεζίδηθε απφθαζε εηο βάξνο ηνπ ίδηνπ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα λνκηκνπνίεζε 

εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 

κε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην 

κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ 

εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Οθησβξίνπ 

2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 
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ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15).  

Ζ απάληεζή ζαο ❍ Ναη ❍ Όρη  

Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο Αηηηνινγία Ο νπνίνο έρεη 

θαηαδηθαζηεί Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ. Έρεηε ιάβεη κέηξα γηα λα απνδείμεηε ηελ 

αμηνπηζηία ζαο («απηνθάζαξζε»)  

❍ Ναη ❍ Όρη Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε  

Οη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή;  

❍ Ναη ❍ Όρη  

Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ Τπάξρεη ηειεζίδηθε 

απφθαζε εηο βάξνο ηνπ ίδηνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε 

πξνζψπνπ ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 

ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε 

απηφ γηα παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ κε 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην 

κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ 

εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, 

γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, 

ζ. 1).  

Ζ απάληεζή ζαο ❍ Ναη ❍ Όρη  

Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο Αηηηνινγία Ο νπνίνο έρεη 

θαηαδηθαζηεί Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ. Έρεηε ιάβεη κέηξα γηα λα απνδείμεηε ηελ 

αμηνπηζηία ζαο («απηνθάζαξζε»)  

❍ Ναη ❍ Όρη  

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε  
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Οη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή;  

❍ Ναη ❍ Όρη  

Β: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο ην άξζξν 57 παξάγξαθνο 2 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ νξίδνληαη νη 

αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ Καηαβνιή θφξσλ Παξέβε ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ, ηφζν ζηε 

ρψξα ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο φζν θαη ζην θξάηνο κέινο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, εάλ είλαη άιιν απφ ηε ρψξα 

εγθαηάζηαζεο;  

Ζ απάληεζή ζαο ❍ Ναη ❍ Όρη  

Οηθεία ρψξα ή θξάηνο κέινο --Δλερφκελν πνζφ --Ζ παξάβαζε ππνρξεψζεσλ 

έρεη απνδεηρζεί κε άιια κέζα εθηφο απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε;  

❍ Ναη ❍ Όρη  

Δάλ ε παξάβαζε ππνρξεψζεσλ έρεη απνδεηρζεί κε δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 

απφθαζε, ε ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή;  

❍ Ναη ❍ Όρη  

Να αλαθεξζεί ε εκεξνκελία θαηαδίθεο ή έθδνζεο ηεο απφθαζεο. ε 

πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, 

ε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ Πεξηγξάςηε πνηά κέζα 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ  

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε 

θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ 

νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ 

ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ 

θαηαβνιή ηνπο;  

❍ Ναη ❍ Όρη  

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε  

Οη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή; ❍ Ναη ❍ 

Όρη  
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Καηαβνιή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Παξαβίαζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηφζν ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο φζν θαη ζην θξάηνο κέινο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληα θνξέα, εάλ είλαη άιιν απφ ηε ρψξα εγθαηάζηαζεο;  

Ζ απάληεζή ζαο ❍ Ναη ❍ Όρη  

Οηθεία ρψξα ή θξάηνο κέινο --Δλερφκελν πνζφ --Ζ παξάβαζε ππνρξεψζεσλ 

έρεη απνδεηρζεί κε άιια κέζα εθηφο απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε;  

❍ Ναη ❍ Όρη  

Δάλ ε παξάβαζε ππνρξεψζεσλ έρεη απνδεηρζεί κε δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 

απφθαζε, ε ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή;  

❍ Ναη ❍ Όρη  

Να αλαθεξζεί ε εκεξνκελία θαηαδίθεο ή έθδνζεο ηεο απφθαζεο. ε 

πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, 

ε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ Πεξηγξάςηε πνηά κέζα 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ, είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ 

ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ 

θαηαβνιή ηνπο;  

❍ Ναη ❍ Όρη Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε  

Οη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή; ❍ Ναη ❍ 

Όρη  

Γ: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή 

επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ην άξζξν 57 παξάγξαθνο 4 ηεο νδεγίαο 

2014/24/ΔΔ νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ Πηψρεπζε Έρεη 

θεξχμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πηψρεπζε;  

Ζ απάληεζή ζαο ❍ Ναη ❍ Όρη Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε  
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Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα εθηειέζεηε 

ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα παξαζρεζνχλ 

εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ παξνχζα πεξίπησζε έρεη 

θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο 

δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε 

λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε.  

Οη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή; ❍ Ναη ❍ 

Όρη  

Αθεξεγγπφηεηα Απνηειεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο αληηθείκελν δηαδηθαζίαο 

αθεξεγγπφηεηαο ή παχζεο δξαζηεξηνηήησλ;  

Ζ απάληεζή ζαο ❍ Ναη ❍ Όρη  

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε  

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα εθηειέζεηε 

ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα παξαζρεζνχλ 

εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ παξνχζα πεξίπησζε έρεη 

θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο 

δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε 

λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε.  

Οη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή; ❍ Ναη ❍ 

Όρη 

Γηαθαλνληζκφο κε ηνπο πηζησηέο Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 

δηαθαλνληζκφ κε πηζησηέο;  

Ζ απάληεζή ζαο ❍ Ναη ❍ Όρη  

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε  

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα εθηειέζεηε 

ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα παξαζρεζνχλ 

εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ παξνχζα πεξίπησζε έρεη 

θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο 

δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε 

λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε.  
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Οη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή; ❍ Ναη ❍ 

Όρη  

Καηάζηαζε αλάινγε ηεο πηψρεπζεο, δπλάκεη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε ηεο πηψρεπζεο 

θαηάζηαζε, πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε 

εζληθέο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο;  

Ζ απάληεζή ζαο ❍ Ναη ❍ Όρη  

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε  

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα εθηειέζεηε 

ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα παξαζρεζνχλ 

εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ παξνχζα πεξίπησζε έρεη 

θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο 

δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε 

λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε.  

Οη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή; ❍ Ναη ❍ 

Όρη  

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή Δίλαη ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 

εθθαζαξηζηή ή απφ δηθαζηήξην;  

Ζ απάληεζή ζαο ❍ Ναη ❍ Όρη  

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε  

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα εθηειέζεηε 

ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα παξαζρεζνχλ 

εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ παξνχζα πεξίπησζε έρεη 

θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο 

δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε 

λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε.  

Οη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή; ❍ Ναη ❍ 

Όρη  
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πκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε άιινπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπφ ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ; Ζ απάληεζή 

ζαο ❍ Ναη ❍ Όρη  

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε Έρεηε ιάβεη κέηξα γηα λα απνδείμεηε ηελ 

αμηνπηζηία ζαο («απηνθάζαξζε») ❍ Ναη ❍ Όρη  

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε  

Έλνρνο ζνβαξνχ επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο Έρεη δηαπξάμεη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα; Καηά πεξίπησζε, 

βιέπε νξηζκνχο ζην εζληθφ δίθαην, ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

πξνκήζεηαο. Ζ απάληεζή ζαο ❍ Ναη ❍ Όρη Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

Έρεηε ιάβεη κέηξα γηα λα απνδείμεηε ηελ αμηνπηζηία ζαο («απηνθάζαξζε») ❍ 

Ναη ❍ Όρη Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε χγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ιφγσ 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο Δίλαη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ελήκεξνο γηα ηπρφλ ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ, φπσο 

νξίδεηαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία, ηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

πξνκήζεηαο, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο; 

Ζ απάληεζή ζαο ❍ Ναη ❍ Όρη  

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε Άκεζε ή έκκεζε ζπκκεηνρή ζηελ θαηάξηηζε 

ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο Έρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ή 

ζπλδεφκελε κε απηφλ επηρείξεζε, παξάζρεη ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ηελ ζπκβαιιφκελε νληφηεηα ή έρεη θαη‟ άιινλ ηξφπν εκπιαθεί ζηελ 

θαηάξηηζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο;  

Ζ απάληεζή ζαο ❍ Ναη ❍ Όρη  

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε  

Πξφσξε ιήμε, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο Έρνπλ επηβιεζεί 

ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνπζα αξρή ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 
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παξαρψξεζεο, πξφσξε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο 

παξφκνηεο θπξψζεηο;  

Ζ απάληεζή ζαο ❍ Ναη ❍ Όρη  

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε Έρεηε ιάβεη κέηξα γηα λα απνδείμεηε ηελ 

αμηνπηζηία ζαο («απηνθάζαξζε») ❍ Ναη ❍ Όρη  

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε Φεπδείο δειψζεηο, απφθξπςε 

πιεξνθνξηψλ, αληθαλφηεηα παξνρήο ησλ απαηηνχκελσλ εγγξάθσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο Ο 

νηθνλνκηθφο θνξέαο: 

α) έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ή ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, β) έρεη απνθξχςεη 

ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, γ) δελ ήηαλ ζε ζέζε, ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα 

πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα 

θνξέα δηθαηνινγεηηθά, θαη δ) έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν 

ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληνο 

θνξέα, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ 

απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ή λα 

παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα 

επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ 

επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  

Ζ απάληεζή ζαο ❍ Ναη ❍ Όρη 

Γ: Ακηγψο εζληθνί ιφγνη απνθιεηζκνχ Ηζρχνπλ νη ακηγψο εζληθνί ιφγνη 

απνθιεηζκνχ πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ζχλαςεο 

ηεο ζχκβαζεο; Ακηγψο εζληθνί ιφγνη απνθιεηζκνχ Άιινη ιφγνη απνθιεηζκνχ 

πνπ ελδέρεηαη λα πξνβιέπνληαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο 

κέινπο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα. Ηζρχνπλ νη ακηγψο 

εζληθνί ιφγνη απνθιεηζκνχ πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα 

έγγξαθα ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο; Ζ απάληεζή ζαο ❍ Ναη ❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε  
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Οη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή; ❍ Ναη ❍ 

Όρη  

Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Α: Καηαιιειφηεηα ην άξζξν 58 παξάγξαθνο 2 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ 

νξίδνληαη ηα αθφινπζα θξηηήξηα επηινγήο Δγγξαθή ζην εκπνξηθφ κεηξψν 

Δίλαη εγγεγξακκέλνο ζηα εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο κέινο 

εγθαηάζηαζήο ηνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξάξηεκα XI ηεο νδεγίαο 

2014/24/ ΔΔ· νη νηθνλνκηθνί θνξείο απφ νξηζκέλα θξάηε κέιε κπνξεί λα 

νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην 

παξάξηεκα απηφ. 

Ζ απάληεζή ζαο ❍ Ναη ❍ Όρη 

Οη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή; ❍ Ναη ❍ 

Όρη  

Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνδνηηθή επάξθεηα ην άξζξν 58 παξάγξαθνο 3 ηεο 

νδεγίαο 2014/24/ΔΔ νξίδνληαη ηα αθφινπζα θξηηήξηα επηινγήο Γεληθφο εηήζηνο 

θχθινο εξγαζηψλ Ο γεληθφο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

γηα ηνλ αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη βάζεη ηεο ζρεηηθήο 

πξνθήξπμεο, ησλ εγγξάθσλ ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ή ηνπ ΔΔΔΠ είλαη ν εμήο: 

Έηνο Δλερφκελν πνζφ --Έηνο Δλερφκελν πνζφ --Έηνο Δλερφκελν πνζφ --

Έηνο Δλερφκελν πνζφ --Έηνο Δλερφκελν πνζφ -- 

Οη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή; ❍ Ναη ❍ 

Όρη  

Μέζνο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ 

Ο κέζνο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ αξηζκφ 

νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη βάζεη ηεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο, ησλ 

εγγξάθσλ ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ή ηνπ ΔΔΔΠ είλαη ν εμήο: Number of years 

Average turnover -- 

Οη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή; ❍ Ναη ❍ 

Όρη  
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χζηαζε νηθνλνκηθνχ θνξέα ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή εηδηθφ) δελ είλαη δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε ηελ 

απαηηνχκελε πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ εκεξνκελία ζχζηαζεο ή έλαξμεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα: Πξνζδηνξίζηε Άιιεο νηθνλνκηθέο ή 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο Όζνλ αθνξά ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο ή 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, εάλ ππάξρνπλ, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη: Παξαθαιείζηε λα ηα 

πεξηγξάςεηε  

Οη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή;  

❍ Ναη  

❍ Όρη  

Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ην άξζξν 58 παξάγξαθνο 4 ηεο 

νδεγίαο 2014/24/ΔΔ νξίδνληαη ηα αθφινπζα θξηηήξηα επηινγήο Γηα ηηο 

ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ: επηδφζεηο παξάδνζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ 

Μφλν γηα ηηο ζπκβάζεηο δεκφζησλ πξνκεζεηψλ: Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ αλαθνξάο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθηειέζεη ηηο αθφινπζεο 

θπξηφηεξεο παξαδφζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο 

κπνξνχλ λα δεηνχλ έσο ηξία έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε πείξαο 

πνπ ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε. 

Οη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή; ❍ Ναη ❍ 

Όρη  

Πνζνζηφ ππεξγνιαβίαο Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, ελδερνκέλσο, λα 

αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ην αθφινπζν ηκήκα (δει. 

πνζνζηφ) ηεο ζχκβαζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

απνθαζίζεη λα αλαζέζεη ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή 

ππεξγνιαβίαο θαη ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο, ηφηε ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ρσξηζηφ 

ΔΔΔΠ γηα ηνπο ζρεηηθνχο ππεξγνιάβνπο, βιέπε κέξνο ΗΗ, ελφηεηα Γ αλσηέξσ. 

Πξνζδηνξίζηε Γηα ηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ: δείγκαηα, πεξηγξαθή ή 

θσηνγξαθίεο ρσξίο πηζηνπνίεζε γλεζηφηεηαο 
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Γηα ηηο ζπκβάζεηο δεκφζησλ πξνκεζεηψλ: Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη 

ηα απαηηνχκελα δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα 

πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά 

γλεζηφηεηαο.  

Ζ απάληεζή ζαο ❍ Ναη ❍ Όρη 

Οη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή; ❍ Ναη ❍ 

Όρη  

Γηα ηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ: πηζηνπνηεηηθά απφ ηδξχκαηα ειέγρνπ ηεο 

πνηφηεηαο Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα 

πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ επίζεκα ηλζηηηνχηα ειέγρνπ πνηφηεηαο 

ή ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε 

θαηαιιειφηεηα ησλ πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε παξαπνκπέο ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ή ζε πξφηππα, θαη ηα νπνία νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε 

ή ζηα έγγξαθα ηεο πξνκήζεηαο;  

Ζ απάληεζή ζαο ❍ Ναη ❍ Όρη  

Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη αλαθέξεηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ:  

Οη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή; ❍ Ναη ❍ 

Όρη  

Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο ην άξζξν 62 παξάγξαθνο 2 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ νξίδνληαη 

ηα αθφινπζα θξηηήξηα επηινγήο Πηζηνπνηεηηθά απφ αλεμάξηεηνπο 

νξγαληζκνχο ζρεηηθά κε ηα πξφηππα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο Θα είλαη ζε 

ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί 

απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο;  

Ζ απάληεζή ζαο ❍ Ναη ❍ Όρη  

Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο:  
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Οη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή; ❍ Ναη ❍ 

Όρη  

Λήμε 

Μέξνο V: Πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ πιεξνχλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο 

ππνςεθίσλ Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη: 

Πιεξνί ηα εθαξκνζηέα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή ηνπο 

θαλφλεο, ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ κε ηνλ αθφινπζν 

ηξφπν: ε πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά ή άιιεο 

κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ, λα αλαθέξεηε γηα θάζε έλα αλ ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο έρεη ηα απαηηνχκελα έγγξαθα: Δάλ νξηζκέλα απφ ηα ελ ιφγσ 

πηζηνπνηεηηθά ή ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ δηαηίζεληαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε γηα ην θαζέλα:  

Ζ απάληεζή ζαο ❍ Ναη ❍ Όρη Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε  

Οη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή; ❍ Ναη ❍ 

Όρη  

Μέξνο VΗ: Σειηθέο δειψζεηο Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο 

φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζχκθσλα κε ηα κέξε II έσο V αλσηέξσ είλαη 

αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε 

ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ. Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο 

φηη είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ 

ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ 

αλαθέξνληαη, εθηφο εάλ: α) Ζ αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξφζβαζε ζε 

εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη 

δσξεάλ [ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη] ή β) Απφ ηηο 

18 Οθησβξίνπ 2018 ην αξγφηεξν (αλάινγα κε ηελ εζληθή εθαξκνγή ηνπ 

άξζξνπ 59 παξάγξαθνο 5 δεχηεξν εδάθην ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ), ε 

αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα 
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ζρεηηθά έγγξαθα. Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή 

κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκφο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, 

φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Η, ελφηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη 

πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη 

ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελφηεηα/ζεκείν] ηνπ παξφληνο 

Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ Πξνκήζεηαο γηα ηνπο ζθνπνχο η... 

[πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, 

παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, αξηζκφο αλαθνξάο)].  

Ζκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή απαηηείηαη, ππνγξαθή(-έο):  

Ζκεξνκελία  

Σφπνο  

Τπνγξαθή 
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Γ. Πεξηερφκελα (ππν)θαθέινπ «Σερληθή Πξνζθνξά» θαη «Οηθνλνκηθή 

Πξνζθνξά»: 

 

1. Ζ Σερληθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη, ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή 

ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη 

ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή .pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά 

θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ 

ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ 

θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν .pdf. Δθφζνλ νη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο 

ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία. 

 

2. Όζνλ αθνξά ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 95 ηνπ 

Ν.4412/16, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή 

θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο (Τπφδεηγκα φπσο Παξάξηεκα Γ). ηελ ζπλέρεηα, ην 

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

ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ 

παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα 

ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη 

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

Δθφζνλ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ έρεη απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηεο ζηηο 

εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη 

ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία. ηελ Οηθνλνκηθή 

Πξνζθνξά αλαγξάθεηαη ε ηηκή θαη ν ηξφπνο πιεξσκήο, φπσο νξίδεηαη 

θαησηέξσ. 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ  
ΤΜΦΧΝΗΑ ΠΛΑΗΗΟ 

 

Ολνκαζία Σξάπεδαο/Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο …………………………..  
Καηάζηεκα ………………………….  
(Γ/λζε νδφο -αξηζκφο TK fax ) Ζκεξνκελία έθδνζεο  
………………  
 
Πξνο: ΔΤΓΑΠ Α.Δ.  
(Οδφο-Αξηζκφο-Σει) 

 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΤΜΦΧΝΗΑ ΠΛΑΗΗΟ ΑΡ. 

........ 

….................................… ΔΤΡΧ  

 
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ………………… επξψ (θαη 

νινγξάθσο) …………..……..............….. ……. ζην νπνίν θαη κφλν 

πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή καο, ππέξ ηεο εηαηξείαο 

......................……………… ……………………….. 

Γ/λζε……………………………………………… ΑΦΜ ………….γηα ηελ θαιή 

εθηέιεζε απφ απηήλ ησλ φξσλ ηεο κε αξηζκφ………….ζχκβαζεο, πνπ 

ππέγξαςε καδί ζαο γηα ηελ πξνκήζεηα 

……………………………………(αξ.δηαθ/μεο……/….) θαη          ην     νπνίν 

πνζφλ  θαιχπηεη ην 0,5% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην, ε 

νπνία αληηζηνηρεί ζε πνζφ χςνπο ………... επξψ. 

 

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηε 

δήισζή ζαο νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε 

θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) 

εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη 

ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 
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Ζ παξνχζα εγγχεζή καο αθνξά κφλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη κέρξη 

ηελ επηζηξνθή ηεο ζ‟ εκάο , νπφηε θαζίζηαηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη 

έλαληη ηεο ΔΤΓΑΠ Α.Δ. θακηά ηζρχ. 

 

Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ 

δνζεί, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην 

ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ 

Σξάπεδά καο. 

 

 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΧΝ 
 

ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΣΖ ΤΜΦΧΝΗΑ ΠΛΑΗΗΟ 

 

Ολνκαζία Σξάπεδαο/Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο …………………………..  
Καηάζηεκα ………………………….  
(Γ/λζε νδφο -αξηζκφο TK fax ) Ζκεξνκελία έθδνζεο  
………………  
 
Πξνο: ΔΤΓΑΠ Α.Δ.  
(Οδφο-Αξηζκφο-Σει) 

 
 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΑΡ. …… 
………........ ΔΤΡΧ 

 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 

………………………………… επξψ (θαη νινγξάθσο)  
..................…………..………..…………………. ζην νπνίν θαη κφλν 
πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή καο, ππέξ ηεο εηαηξείαο 
………………………………………… Γ/λζε……………………….……………… 
ΑΦΜ………………….γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απφ απηήλ ησλ φξσλ ηεο κε 
αξηζκφ………………………….ζχκβαζεο, πνπ ππέγξαςε καδί ζαο γηα ηελ 
πξνκήζεηα ……………………………………(αξ. δηαθήξπμεο…..…/…...) θαη ην 
νπνίν πνζφλ θαιχπηεη ην 5% ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο πξν Φ.Π.Α., ε νπνία 
αληηζηνηρεί ζε πνζφ χςνπο ………………………………...επξψ. 

 

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηε 

δήισζή ζαο νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε 

θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) 

εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

 
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη 

ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 

 

Ζ παξνχζα εγγχεζή καο αθνξά κφλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη κέρξη 

ηελ επηζηξνθή ηεο ζ‟ εκάο , νπφηε θαζίζηαηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη 

έλαληη ηεο ΔΤΓΑΠ Α.Δ. θακηά ηζρχ. 
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Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ 

δνζεί, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην 

ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ 

Σξάπεδά καο. 

 

 

 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 

  

17PROC005971184 2017-03-24



ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 

210 

ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ κε ηίηιν: «................................................». 

ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 (Ζκεξνκελία) 
 

 

Ο ππνγξάθσλ  

 

Έδξα  

 

Οδφο  

 

Σειέθσλν  

 

 

Πξνο 
 

Σελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Αλνηθηνχ Γεκφζηνπ Ζιεθηξνληθνχ 

Γηαγσληζκνχ, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ηεο ζπκθσλίαο πιαίζην κε ηίηιν : 

«.............................................................». Αθνχ έιαβα γλψζε α) ησλ ηεπρψλ 

δεκνπξάηεζεο ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνχ θαη β) ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, ηα νπνία απνδέρνκαη πιήξσο θαη 

αλεπηθπιάθησο, θαηαζέησ ηελ παξαθάησ νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ 

αλάδεημή κνπ σο κεηνδφηε ηεο ζπκθσλίαο – πιαίζην κε ηίηιν 

«...................................... ». 
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# CPV Κωδικόσ Είδουσ Περιγραφι Μ/Μ
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΘ ΑΞΙΑ 

ΑΝΑ Μ/Μ

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΘ 

ΣΙΜΘ ΜΟΝΑΔΑ

1 44163160-9 1301100029 ΣΩΛΘΝΑΣ PE ΡΟΛΥΑΙΘ ΥΔ Φ25 PN16 MRS10 ΕΡΕΝΔ ΑΛΟΥΜ ΜΡΛΕ ΜΕΤ 1,30 €

2 44163160-9 1301100001 ΣΩΛΘΝΑΣ PE ΡΟΛΥΑΙΘ ΥΔ Φ32 PN16 ΕΡΕΝΔ ΑΛΟΥΜ ΜΕΤ 1,55 €

3 44163160-9 1301100033 ΣΩΛΘΝΑΣ PE ΡΟΛΥΑΙΘ ΥΔ Φ63 PE100 PN16 MRS10 SDR11 ΜΕΤ 2,00 €

4 44163160-9 1301100022 ΣΩΛΘΝΑΣ PE ΡΟΛΥΑΙΘ ΥΔ Φ110 PE100 PN16 MRS10 SDR11 ΜΕΤ 6,00 €

5 44163160-9 1301100023 ΣΩΛΘΝΑΣ PE ΡΟΛΥΑΙΘ ΥΔ Φ160 PE100 PN16 MRS10 SDR11 ΜΕΤ 14,00 €

6 44163160-9 1301100034 ΣΩΛΘΝΑΣ PE ΡΟΛΥΑΙΘ ΥΔ Φ200 PE100 PN16 MRS10 SDR11 ΜΕΤ 16,40 €

7 44163160-9 1301100035 ΣΩΛΘΝΑΣ PE ΡΟΛΥΑΙΘ ΥΔ Φ250 PE100 PN16 MRS10 SDR11 ΜΕΤ 31,00 €

8 44161200-8 1301100036 ΣΩΛΘΝΑΣ PE ΡΟΛΥΑΙΘ ΥΔ Φ315 PE100 PN16 MRS10 SDR11 ΜΕΤ 48,00 €

9 44161200-8 1301100039 ΣΩΛΘΝΑΣ PE ΡΟΛΥΑΙΘ ΥΔ Φ400 PE100 PN16 MRS10 SDR11 ΜΕΤ 77,00 €

10 44163160-9 1460100006 ΡΟΛΛΑΡΛΟ PE100 SDR9 DN63 ΡΑ 4Χ3/4" ΡΩΜΑ-ΡΩΜΑ ΤΕΜ 27,00 €

11 44163160-9 1460200001 ΡΟΛΛΑΡΛΟ PE100 SDR9 DN63 ΡΑ 6Χ3/4" ΚΑΜΡ90ΜΟΙ-ΡΩΜΑ ΤΕΜ 43,00 €

12 44163160-9 1460200002 ΡΟΛΛΑΡΛΟ PE100 SDR9 DN63 ΡΑ 8Χ3/4" ΚΑΜΡ90ΜΟΙ-ΡΩΜΑ ΤΕΜ 56,00 €

13 44163160-9 1460200009 ΡΟΛΛΑΡΛΟ Ε100 SDR9 DN63 ΡΑ 10Χ3/4" ΚΑΜΡ90ΜΟΙ-ΡΩΜΑ ΤΕΜ 70,50 €

14 44163160-9 1460200004 ΡΟΛΛΑΡΛΟ PE100 SDR9 DN63 ΡΑ 12Χ3/4" ΚΑΜΡ90ΜΟΙ-ΡΩΜΑ ΤΕΜ 84,00 €

15 44163160-9 1460200005 ΡΟΛΛΑΡΛΟ PE100 SDR9 DN63 ΡΑ 14Χ3/4" ΚΑΜΡ90ΜΟΙ-ΡΩΜΑ ΤΕΜ 91,30 €

16 44163160-9 1460200006 ΡΟΛΛΑΡΛΟ PE100 SDR9 DN63 ΡΑ 16Χ3/4" ΚΑΜΡ90ΜΟΙ-ΡΩΜΑ ΤΕΜ 100,00 €

17 44163160-9 1460200007 ΡΟΛΛΑΡΛΟ PE100 SDR9 DN63 ΡΑ 20Χ3/4" ΚΑΜΡ90ΜΟΙ-ΡΩΜΑ ΤΕΜ 108,00 €

18 44163160-9 1460200008 ΡΟΛΛΑΡΛΟ PE100 SDR9 DN63 ΡΑ 24Χ3/4" ΚΑΜΡ90ΜΟΙ-ΡΩΜΑ ΤΕΜ 115,00 €

19 44167000-8 1425200001 ΓΩΝΙΑ PE100 SDR11 DN250 45ΜΟΙ PN16 ΤΕΜ 78,00 €

20 44167400-2 1425300012 ΚΑΜΡΥΛΘ PE100 SDR11 DN90 90ΜΟΙ ΤΕΜ 5,50 €

21 44167400-2 1425300013 ΚΑΜΡΥΛΘ PE100 SDR11 DN110 45ΜΟΙ ΤΕΜ 6,00 €

22 44167400-2 1425300014 ΚΑΜΡΥΛΘ PE100 SDR11 DN110 90ΜΟΙ ΤΕΜ 6,00 €

23 44167400-2 1425300001 ΚΑΜΡΥΛΘ PE100 SDR11 DN160 45ΜΟΙ ΤΕΜ 17,00 €

24 44167400-2 1425300003 ΚΑΜΡΥΛΘ PE100 SDR11 DN160 90ΜΟΙ ΤΕΜ 18,50 €

25 44167400-2 1425300005 ΚΑΜΡΥΛΘ PE100 SDR11 DN200 45ΜΟΙ ΤΕΜ 29,00 €

26 44167400-2 1425300006 ΚΑΜΡΥΛΘ PE100 SDR11 DN200 90ΜΟΙ ΤΕΜ 31,00 €

27 44167400-2 1425300015 ΚΑΜΡΥΛΘ PE100 SDR11 DN250 45ΜΟΙ ΤΕΜ 70,00 €

28 44167400-2 1425300004 ΚΑΜΡΥΛΘ PE100 SDR11 DN250 90ΜΟΙ ΤΕΜ 80,00 €

29 44167400-2 1425300008 ΚΑΜΡΥΛΘ PE100 SDR11 DN315 90ΜΟΙ ΤΕΜ 100,00 €

30 44167300-1 1470600007
ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΗΑΣ PΕ100 SDR11 (ΑΡΟΛ ΣΩΛ = 90) ΜΕ ΧΑΛ/ΓΑΛΒ 

ΦΛΑΝΤΗΑ DN80 PN16-ΣΕΤ
ΤΕΜ 7,70 €

31 44167300-1 1470600008
ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΗΑΣ PE100 SDR11 (ΑΡΟΛ ΣΩΛ = 110) ΜΕ ΧΑΛ/ΓΑΛΒ 

ΦΛΑΝΤΗΑ DN100 PN16-ΣΕΤ
ΤΕΜ 9,90 €

32 44167300-1 1470600024
ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΗΑΣ PE100 SDR11 (ΑΡΟΛ ΣΩΛ = 160) ΜΕ ΧΑΛ/ΓΑΛΒ 

ΦΛΑΝΤΗΑ DN150 PN16-ΣΕΤ
ΤΕΜ 18,70 €

33 44167300-1 1470600018
ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΗΑΣ PE100 SDR11 (ΑΡΟΛ ΣΩΛ = 200) ΜΕ ΧΑΛ/ΓΑΛΒ 

ΦΛΑΝΤΗΑ DN200 PN16-ΣΕΤ
ΤΕΜ 29,70 €

34 44167300-1 1470600026
ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΗΑΣ PE100 SDR11 (ΑΡΟΛ ΣΩΛ = 250) ΜΕ ΧΑΛ/ΓΑΛΒ 

ΦΛΑΝΤΗΑ DN250 PN16-ΣΕΤ
ΤΕΜ 45,00 €

35 44167300-1 1470600021
ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΗΑΣ PΕ100 SDR11 (ΑΡΟΛ ΣΩΛ = 315) ΜΕ ΧΑΛ/ΓΑΛΒ 

ΦΛΑΝΤΗΑ DN300 PN16-ΣΕΤ
ΤΕΜ 60,00 €

36 44167300-1 1470600027
ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΗΑΣ PΕ100 SDR11 (ΑΡΟΛ ΣΩΛ = 315) ΜΕ ΧΑΛ/ΓΑΛΒ 

ΦΛΑΝΤΗΑ DN315 PN16-ΣΕΤ
ΤΕΜ 80,00 €

37 44167300-1 1425500002 ΡΩΜΑ PE100 SDR11 DN63 PN16 ΤΕΜ 2,00 €

38 44167300-1 1425500001 ΡΩΜΑ PE100 SDR11 DN110 PN16 ΤΕΜ 5,30 €

39 44167300-1 1425500003 ΡΩΜΑ PE100 SDR11 DN160 PN16 ΤΕΜ 11,00 €

40 44167300-1 1425500004 ΡΩΜΑ PE100 SDR11 DN200 PN16 ΤΕΜ 20,00 €

41 44167300-1 1426100003 ΣΤΑΥΟΣ PE100 SDR11 DN110 PN16 ΤΕΜ 25,00 €
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42 44167300-1 1426100004 ΣΤΑΥΟΣ PE100 SDR11 DN160 PN16 ΤΕΜ 55,00 €

43 44167300-1 1426100005 ΣΤΑΥΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ PE100 DN250Χ110 PN16 ΤΕΜ 190,00 €

44 44167300-1 1426100006 ΣΤΑΥΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ PE100 DN250Χ200 PN16 ΤΕΜ 350,00 €

45 44167000-8 1425100012 ΣΥΣΤΟΛΘ PE100 SDR11 DN160-110 ΤΕΜ 25,00 €

46 44167000-8 1425100005 ΣΥΣΤΟΛΘ PE100 SDR11 DN200-160 ΤΕΜ 35,00 €

47 44167000-8 1425100006 ΣΥΣΤΟΛΘ PE100 SDR11 DN250-200 ΤΕΜ 50,00 €

48 44167300-1 1425400014 ΤΑΥ PE100 SDR11 DN110 ΤΕΜ 14,00 €

49 44167300-1 1425400010 ΤΑΥ PE100 SDR11 DN160 ΤΕΜ 25,00 €

50 44167300-1 1425400002 ΤΑΥ PE100 SDR11 DN200 ΤΕΜ 52,00 €

51 44167300-1 1425400003 ΤΑΥ PE100 SDR11 DN315 ΤΕΜ 210,00 €

52 44167300-1 1425400017 ΤΑΥ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ PE100 DN160Χ110 PN16 ΤΕΜ 50,00 €

53 44167300-1 1425400020 ΤΑΥ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ PE100 DN250Χ110 PN16 ΤΕΜ 80,00 €

54 44167300-1 1425400021 ΤΑΥ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ PE100 DN250Χ160 PN16 ΤΕΜ 150,00 €

55 44167000-8 1428400002 ΘΛΕΚΤΟΓΩΝΙΑ Ε100 SDR11 DN63 90ΜΟΙ ΤΕΜ 6,00 €

56 44167000-8 1428400004 ΘΛΕΚΤΟΓΩΝΙΑ Ε100 SDR11 DN110 45ΜΟΙ ΤΕΜ 13,50 €

57 44167000-8 1428400005 ΘΛΕΚΤΟΓΩΝΙΑ Ε100 SDR11 DN110 90ΜΟΙ ΤΕΜ 13,50 €

58 44167000-8 1428400007 ΘΛΕΚΤΟΓΩΝΙΑ Ε100 SDR11 DN160 45ΜΟΙ ΤΕΜ 35,00 €

59 44167000-8 1428400008 ΘΛΕΚΤΟΓΩΝΙΑ Ε100 SDR11 DN160 90ΜΟΙ ΤΕΜ 29,00 €

60 44163230-1 1428100008 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΦΑ PE100 SDR11 DN63 ΤΕΜ 2,10 €

61 44163230-1 1428100016 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΦΑ PE100 SDR11 DN90 ΤΕΜ 2,80 €

62 44163230-1 1428100018 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΦΑ PE100 SDR11 DN110 ΤΕΜ 3,50 €

63 44163230-1 1428100005 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΦΑ PE100 SDR11 DN160 ΤΕΜ 8,00 €

64 44163230-1 1428100003 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΦΑ PE100 SDR11 DN200 ΤΕΜ 14,00 €

65 44163230-1 1428100012 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΦΑ PE100 SDR11 DN250 ΤΕΜ 28,50 €

66 44163230-1 1428100014 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΦΑ PE100 SDR11 DN315 ΤΕΜ 45,00 €

67 44167000-8 1466100022
ΘΛΕΚΤΟΣΕΛΛΑ ΡΑ PE100 SDR11 DN110 PN16 ΓΙΑ Ε ΟΕΙΧ ΣΡΕΙ 

ΘΘΛ1" 
ΤΕΜ 27,00 €

68 44167000-8 1466100001
ΘΛΕΚΤΟΣΕΛΛΑ ΡΑ PE100 SDR11 DN110 Ν16 ΓΙΑ Ε ΟΕΙΧ ΣΡΕΙ 

ΘΘΛ2" 
ΤΕΜ 30,00 €

69 44167000-8 1466100002
ΘΛΕΚΤΟΣΕΛΛΑ ΡΑ PE100 SDR11 DN160 PN16 ΓΙΑ Ε ΟΕΙΧ ΣΡΕΙ 

ΘΘΛ1" 
ΤΕΜ 35,00 €

70 44167000-8 1466100009
ΘΛΕΚΤΟΣΕΛΛΑ ΡΑ PE100 SDR11 DN160 Ν16 ΓΙΑ Ε ΟΕΙΧ ΣΡΕΙ 

ΘΘΛ2" 
ΤΕΜ 38,00 €

71 44167000-8 1466100012
ΘΛΕΚΤΟΣΕΛΛΑ ΡΑ PE100 SDR11 DN200 PN16 ΓΙΑ Ε ΟΕΙΧ ΣΡΕΙ 

ΘΘΛ1" 
ΤΕΜ 38,50 €

72 44167000-8 1466100015
ΘΛΕΚΤΟΣΕΛΛΑ ΡΑ PE100 SDR11 DN200 PN16 ΓΙΑ Ε ΟΕΙΧ ΣΡΕΙ 

ΘΘΛ2" 
ΤΕΜ 41,00 €

73 44167000-8 1466100013
ΘΛΕΚΤΟΣΕΛΛΑ ΡΑ PE100 SDR11 DN250 PN16 ΓΙΑ Ε ΟΕΙΧ ΣΡΕΙ 

ΘΘΛ1" 
ΤΕΜ 58,00 €

74 44167000-8 1466100016
ΘΛΕΚΤΟΣΕΛΛΑ ΡΑ PE100 SDR11 DN250 PN16 ΓΙΑ Ε ΟΕΙΧ ΣΡΕΙ 

ΘΘΛ2"
ΤΕΜ 60,00 €

75 44167000-8 1428200001 ΘΛΕΚΤΟΣΥΣΤΟΛΘ Ε100 SDR11 DN90-63 ΤΕΜ 8,60 €

76 44167000-8 1428200002 ΘΛΕΚΤΟΣΥΣΤΟΛΘ Ε100 SDR11 DN110-90 ΤΕΜ 13,00 €

77 44167000-8 1428200003 ΘΛΕΚΤΟΣΥΣΤΟΛΘ Ε100 SDR11 DN160-110 ΤΕΜ 24,00 €

78 44167000-8 1428200007 ΘΛΕΚΤΟΣΥΣΤΟΛΘ Ε100 SDR11 DN200-160 ΤΕΜ 55,00 €

79 44167000-8 1428200005 ΘΛΕΚΤΟΣΥΣΤΟΛΘ Ε100 SDR11 DN250-200 ΤΕΜ 88,00 €

80 44167300-1 1428500002 ΘΛΕΚΤΟΤΑΥ Ε100 SDR11 DN63 ΤΕΜ 6,00 €

81 44167300-1 1428500004 ΘΛΕΚΤΟΤΑΥ Ε100 SDR11 DN110 ΤΕΜ 15,50 €

82 44167300-1 1428500005 ΘΛΕΚΤΟΤΑΥ Ε100 SDR11 DN160 ΤΕΜ 43,00 €

…. / …. / 2017

Ο Ρροςφζρων

Σθμείωςθ: 

1. Συμπλθρϊνονται οι τιμζσ μονάδοσ μόνο για τα προςφερόμενα είδθ.

2. Ο χρόνοσ προςκομίςεωσ και παράδοςθσ κα κακοριςτεί με τθν υπογραφι των εκτελεςτικϊν ςυμβάςεων τθσ Συμφωνίασ - Ρλαίςιο από τον Αγοραςτι, όμωσ ςε 

κάκε περίπτωςθ δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρίμθνο από τθν υπογραφι τθσ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ.

3. Οι ωσ άνω τιμζσ δεν ςυμπεριλαμβάνουν ΦΡΑ.
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ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΖ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ  

ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ  

 

ΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΦΧΝΗΑ ΠΛΑΗΗΟ 

 

2 εηνχο Γηάξθεηαο θαη κε δηθαίσκα παξάηαζεο ελφο έηνπο γηα ηελ 

Πξνκήζεηα Τιηθψλ Γηθηχνπ Ύδξεπζεο ηεο ΔΤΓΑΠ Α.Δ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΜΦΧΝΗΑ ΠΛΑΗΗΟ  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 
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 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ 
  

ΜΔΡΟ Α 

Δηζαγσγή .......................................................................................................... 

Άξζξν 1:  Οξηζκνί 

Άξζξν 2:  πκβαιιφκελα κέξε 

Άξζξν 3:  Πεξηερφκελν ηεο πκθσλίαο Πιαίζην 

Άξζξν 4:  θνπφο θαη Αληηθείκελν ηεο πκθσλίαο Πιαίζην 

Άξζξν 5:  Τπνρξεψζεηο 

Άξζξν 6:  Καηεγνξία πκθσληψλ Πιαίζην 

Άξζξν 7:  Έλαξμε θαη Γηάξθεηα 

Άξζξν 8:  Μεηαβίβαζε Γηθαησκάησλ 

Άξζξν 9:  Γιψζζα 

Άξζξν 10:  Απνδεηθηηθά θαη Πηζηνπνηεηηθά 

Άξζξν 11:  Παξαγγειίεο γηα Πξνκήζεηα Τιηθψλ 

Άξζξν 12:  Απνδνρή / Απφξξηςε Παξαγγειίαο 

Άξζξν 13:  Παξάδνζε 

Άξζξν 14:  Απνδνρή / Απφξξηςε Παξάδνζεο 

Άξζξν 15:  Παξαιαβή 

Άξζξν 16:  Κπξψζεηο γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ Παξάδνζε 

Άξζξν 17:  Κήξπμε Πξνκεζεπηή Δθπηψηνπ 

Άξζξν 18:  Όξνη πιεξσκψλ 

Άξζξν 19:  Αλαπξνζαξκνγή Σηκψλ θαη Πξντφλησλ 

Άξζξν 20:  Πηζηνπνηεηηθά θαη Φπιιάδηα ζρεηηθά κε ηα Πξντφληα  

Άξζξν 21:  Πξνζδηνξηζκφο Σαπηφηεηαο Πξντφλησλ 

Άξζξν 22:  Πξφηππα Πνηφηεηαο θαη Έιεγρνο Πνηφηεηαο Πξντφλησλ 

Άξζξν 23:  Απνπνίεζε δηθαησκάησλ 

Άξζξν 24:  Γηάιπζε ηεο χκβαζεο 

Άξζξν 25:  Δπηρεηξεκαηηθή Γενληνινγία θαη χγθξνπζε πκθεξφλησλ 
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Άξζξν 26:  Δγγπήζεηο 

Άξζξν 27:  Απνδεκίσζε 

Άξζξν 28:  Δκπηζηεπηηθφηεηα 

Άξζξν 29:  Σξνπνπνηήζεηο 

Άξζξν 30:  Δθαξκνδφκελε Ννκνζεζία 

 

ΜΔΡΟ Β  

Πίλαθαο Πξνζθεξνκέλσλ Τιηθψλ, πκβαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη πζθεπαζηψλ 

  

 

17PROC005971184 2017-03-24



 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 

 
 

 
 
 
 

215 
 

ΜΔΡΟ Α 

 

Δηζαγσγή 

 

Ζ ζχλαςε ηεο παξνχζαο πκθσλίαο Πιαίζην πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην 

Ν.4412/16 (ΦΔΚ 147/08.08.2016). 

 

Σα άξζξα θαη νη νξηζκνί πνπ αθνινπζνχλ δηαηππψλνπλ ηνπο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο πνπ ζα δηέπνπλ ηηο δηαδηθαζίεο, παξαγγειίεο θαη παξαδφζεηο ησλ 

πιηθψλ πνπ ζα απαηηνχληαη απφ ηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα. 
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Άξζξν 1: Οξηζκνί 

 

1.1. Ζ εξκελεία ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο πιαίζην, ζα ππφθεηηαη ζηηο πην 

θάησ πξφλνηεο: 

 

1.1.1. Λέμεηο ζηνλ εληθφ, ζεσξνχληαη φηη ζεκαζηνινγηθά ζπκπεξηιακβάλνπλ 

θαη ηνλ αληίζηνηρν φξν ζηνλ πιεζπληηθφ θαη αληίζεηα. 

 

1.1.2. Αλαθνξέο ζε πξφζσπα, πεξηιακβάλνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα 

(πνπ δηέπνληαη απφ δεκφζην ή ηδησηηθφ λφκν) ή θνηλνπξαμίεο θπζηθψλ ή/θαη 

λνκηθψλ πξνζψπσλ. 

 

1.1.3. Αλαθνξέο ζε νπνηνδήπνηε λφκν, ξχζκηζε, θαλνληζκφ, ή άιιν ζπλαθέο, 

ζα εξκελεχνληαη ζαλ αλαθνξέο ζην λφκν, ξχζκηζε, θαλνληζκφ ή άιιν 

ζπλαθέο φπσο απηφ έρεη ηξνπνπνηεζεί απφ νπνηνδήπνηε επαθφινπζν λφκν, 

ξχζκηζε, θαλνληζκφ ή άιιν ζπλαθέο επαθφινπζν ηεο ηξνπνπνίεζεο. 

 

1.1.4. Οη ηίηινη/επηθεθαιίδεο, ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε πκθσλία Πιαίζην, γηα 

δηεπθφιπλζε ησλ αλαθνξψλ κφλν θαη δελ έρνπλ ζηφρν λα επεξεάζνπλ ηελ 

εξκελεία ηεο πκθσλίαο Πιαίζην κε θαλέλα ηξφπν. 

 

1.1.5. Αλαθνξέο ζε νπνηνδήπνηε Άξζξν ή Παξάξηεκα ρσξίο πεξαηηέξσ 

ραξαθηεξηζκφ, ζα εξκελεχνληαη σο αλαθνξέο ζην Άξζξν ή Παξάξηεκα ηεο 

πκθσλίαο Πιαίζην, κε ηελ αληίζηνηρε αξίζκεζε. Αλαθνξά ζε Άξζξν ή 

Παξάξηεκα απνηειεί αλαθνξά ζην ζχλνιν ηνπ, εθηφο εάλ θαζνξίδεηαη 

δηαθνξεηηθά. 
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1.1.6. ηελ πεξίπησζε, νηαζδήπνηε ζχγθξνπζεο αλάκεζα ζηα Άξζξα ή ηα 

Παξαξηήκαηα ηεο ζπκθσλίαο πιαίζην, ηα Άξζξα ζα ππεξηζρχνπλ έλαληη ησλ 

Παξαξηεκάησλ. 

 

1.1.7. πκπιεξσκαηηθά, ηζρχνπλ νη νξηζκνί φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηα αξ. 2 

ηνπ λ. 4412/2016 θαη αξ. 2 ηεο Οδεγίαο 2014/25/ΔΔ. 

 

Άξζξν 2: πκβαιιφκελα Μέξε 

 

2.1. Με ηελ απφθαζε κε αξ. ..................................., ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

πξνεγεζέληνο δηαγσληζκνχ θαηαθπξψζεθαλ σο εμήο: (επσλπκία, είδνο, 

πνζφηεηεο, ηηκέο) 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Η: 

.............................................................. 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΗΗ: 

......................................................... 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΗΗΗ: 

........................................................................... 

 

2.2. ήκεξα, ........................................................... ζηελ Αζήλα (νδφο, αξ. 

πεξηνρή) ππνγξάθεηαη πκθσλία – Πιαίζην κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο Ύδξεπζεο 

Απνρέηεπζεο Πξσηεπνχζεο, λνκίκσο εθπξνζσπνχκελεο απφ ηνλ θ. 

.................................................... (εθεμήο ΔΤΓΑΠ Α.Δ./Αλαζέησλ 

Φνξέαο/Αγνξαζηήο) θαη ηνπ/σλ αθφινπζνπ/σλ αλαδφρνπ/σλ, εθεμήο 

θαινχκελνπ/σλ ν Πξνκεζεπηήο/Οηθνλνκηθφο θνξέαο: 

1) ......................................... πνπ εδξεχεη ζη... ........................., νδφο 

.................................. αξ. ......, πνπ εθπξνζσπείηαη λνκίκσο απφ η... 
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2) ........................................... πνπ εδξεχεη ζη... ........................., νδφο 

.................................. αξ. ......, πνπ εθπξνζσπείηαη λνκίκσο απφ η... 

 

2.3. Οη ζπκβαιιφκελνη ζπκθσλνχλ θαη θάλνπλ ακνηβαία απνδεθηά ηα 

δηαιακβαλφκελα ζηα επφκελα άξζξα. 

 

Άξζξν 3: Πεξηερφκελν ηεο πκθσλίαο Πιαίζην 

 

Ζ πκθσλία Πιαίζην απνηειείηαη απφ απηφ ην θπξίσο θείκελν, ην Παξάξηεκα 

Α ηνπ Πίλαθα Τιηθψλ θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο ΔΤΓΑΠ Α.Δ. θαη 

αληηθαζηζηά φιε ηελ πξνεγνχκελε επηθνηλσλία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, 

απνηειψληαο έηζη ηελ πιήξε θαη κνλαδηθή ζπκθσλία κεηαμχ ησλ 

πκβαιινκέλσλ Μεξψλ. 

 

Άξζξν 4: θνπφο θαη Αληηθείκελν ηεο πκθσλίαο Πιαίζην 

 

4.1. θνπφο ηεο ζπκθσλίαο πιαίζην, είλαη λα θαζνξίζεη ηνπο φξνπο, ζχκθσλα 

κε ηνπο νπνίνπο ν Πξνκεζεπηήο, ζα πξνκεζεχεη ζηνλ Αγνξαζηή (άξζξν 2) 

ζπγθεθξηκέλα πιηθά, γηα ηηο εθηειεζηηθέο ζπκβάζεηο ηεο πκθσλίαο Πιαηζίνπ. 

 

4.2. Ζ πκθσλία Πιαίζην, δελ απνηειεί δέζκεπζε εθ κέξνπο ηνπ Αγνξαζηή λα 

ππνβάιιεη παξαγγειίεο. Γέζκεπζε ζα ππάξρεη κφλν εάλ θαη εθφζνλ ν 

Αγνξαζηήο, ππνβάιεη κηα ζπγθεθξηκέλε παξαγγειία (άξζξν 12), ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο πιαίζην θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

εθηειεζηηθήο ζχκβαζεο, ηεο πκθσλίαο Πιαηζίνπ. 
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Άξζξν 5: Τπνρξεψζεηο 

 

5.1. χκθσλα κε φινπο ηνπο φξνπο ηεο πκθσλίαο Πιαίζην, ν Αγνξαζηήο 

κπνξεί λα ππνβάιεη Παξαγγειίεο φπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 11. Ο 

Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα πξντφληα (Παξάξηεκα Α) ηεο 

Παξαγγειίαο, ελψ ν Αγνξαζηήο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζηνλ Πξνκεζεπηή 

ην πνζφ ηεο ζπκθσλεζείζαο ηηκήο, φπσο έρεη πξνθχςεη κεηά ηελ ππνγξαθή 

ηεο εθηειεζηηθήο ζχκβαζεο ηεο πκθσλίαο Πιαίζην, ε νπνία ηηκή ζε θακία 

πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηελ ελδεηθηηθή ηηκή, κε ηελ νπνία ν 

πξνκεζεπηήο ζπκκεηείρε ζηε πκθσλία Πιαίζην. 

 

5.2. Ο Αγνξαζηήο, δελ ππνρξενχηαη λα θαιχςεη ηηο αγνξαζηηθέο ηνπ αλάγθεο 

ή κέξνο απηψλ ή λα παξαγγείιεη νπνηαδήπνηε αμία ή αξηζκφ πξντφλησλ, απφ 

ηνλ πξνκεζεπηή. Σίπνηα ζε απηήλ ηε πκθσλία Πιαίζην, δελ ππνρξεψλεη ηνλ 

Αγνξαζηή λα παξαγγείιεη πξντφληα.  

 

5.3. Δίλαη δπλαηή ε αχμεζε ησλ ππφ πξνκήζεηα πξντφλησλ έσο 30% ή 

κείσζε έσο 10 %. 

 

5.4. Μία παξαγγειία ζεσξείηαη έγθπξε κφλν φηαλ ν Αγνξαζηήο, κε δηθή ηνπ 

πξσηνβνπιία, ππνβάιεη πξφζθιεζε γηα πξνκήζεηα εηδψλ πξνο ηνλ κεηνδφηε 

θαη ππνγξαθεί ε εθηειεζηηθή ζχκβαζε ηεο πκθσλίαο Πιαηζίνπ. 

 

5.5. Ο Αγνξαζηήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηηο αληίζηνηρεο πιεξσκέο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 18. 
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Άξζξν 6: Καηεγνξία πκθσληψλ Πιαίζην 

 

Ζ πκθσλία Πιαίζην ζπλάπηεηαη γηα πιηθά δηθηχνπ ελψ αληίζηνηρεο 

πκθσλίεο Πιαίζην δχλαηαη λα έρνπλ ζπλαθζεί παξάιιεια απφ ηνλ 

Αλαζέηνληα Φνξέα θαη κε άιινπο Πξνκεζεπηέο. 

 

Άξζξν 7: Έλαξμε θαη Γηάξθεηα 

 

7.1. Ζ πκθσλία Πιαίζην, ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηε ζηηγκή ηεο ππνγξαθήο ηεο 

θαη είλαη έγθπξε γηα ππνβνιή παξαγγειηψλ κέρξη θαη δχν έηε κεηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο κε δηθαίσκα ηνπ Αλαζέηνληνο Φνξέα γηα παξάηαζε γηα έλα 

επηπιένλ έηνο. 

 

7.2. Όινη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ηεο πκθσλίαο Πιαίζην, παξακέλνπλ ζε 

πιήξε ηζρχ γηα φιεο ηηο παξαγγειίεο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί θαηά ηελ πεξίνδν 

ηζρχνο ηεο ζπκθσλίαο πιαίζην. Γειαδή, κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο 

ζπκθσλίαο πιαίζην, νπνηαδήπνηε παξαγγειία πνπ βξίζθεηαη ζηε θάζε ηεο 

εθηέιεζεο, πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο πκθσλίαο Πιαίζην. 

 

Άξζξν 8: Μεηαβίβαζε Γηθαησκάησλ 

 

8.1. Ο Πξνκεζεπηήο, δε δχλαηαη λα κεηαβηβάδεη ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ 

δηθαησκάησλ ηεο παξνχζαο πκθσλίαο Πιαίζην, ή ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ απηήλ, ζε νπνηνδήπνηε άιιν θπζηθφ 

ή λνκηθφ πξφζσπν ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηνπ 

Αλαζέηνληνο Φνξέα. 
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8.2. Δπηπιένλ, ν Πξνκεζεπηήο, δε δχλαηαη λα αλαζέηεη ζε άιιν θπζηθφ ή 

λνκηθφ πξφζσπν, ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε παξαγγειίαο ε νπνία έρεη 

ππνβιεζεί ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πκθσλίαο Πιαίζην, ρσξίο ηελ 

πξνεγνχκελε ζπγθαηάζεζε ηνπ Αλαζέηνληνο Φνξέα. 

 

Άξζξν 9: Γιψζζα 

 

Ζ Διιεληθή γιψζζα νξίδεηαη σο ε γιψζζα ηεο πκθσλίαο Πιαίζην, κε ηηο 

αληίζηνηρεο παξαδνρέο ηεο πξνθήξπμεο. 

 

Άξζξν 10: Απνδεηθηηθά θαη Πηζηνπνηεηηθά 

 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πκθσλίαο Πιαίζην, ν πξνκεζεπηήο, εθφζνλ 

ηνπ δεηεζεί απφ ηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα, ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

παξέρεη απνδείμεηο θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ λα επηβεβαηψλνπλ ηελ πξνζσπηθή 

ηνπ θαηάζηαζε θαη θαηαιιειφηεηα, φπσο απηή έρεη δεισζεί κε ηελ ππνβνιή 

ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ, θαηά ηα ζηάδην ηεο απνδνρήο ηνπ 

πξνκεζεπηή ζηε ζπκθσλία πιαίζην απφ ηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα, ζχκθσλα κε 

ηα θαζνξηδφκελα ζην Ν.4412/16. 

 

Άξζξν 11: Παξαγγειίεο γηα Πξνκήζεηα Τιηθψλ 

 

11.1. Ζ πκθσλία Πιαίζην δελ δεζκεχεη ηνλ Αγνξαζηή γηα παξαγγειίεο θαη ε 

φπνηα νηθεία ππνρξέσζε γελλάηαη κφλν κε ηελ ππνγξαθή ησλ εθηειεζηηθψλ 

ζπκβάζεσλ. 

 

11.2. Όιεο νη παξαγγειίεο γηα πξνκήζεηα πιηθψλ ζα ππνβάιινληαη 

απεπζείαο ζηνλ κεηνδφηε, κεηά ηελ αλάζεζε ησλ εθηειεζηηθψλ ζπκβάζεσλ. 
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Άξζξν 12: Απνδνρή / Απφξξηςε Παξαγγειίαο 

 

12.1. Ζ απνδνρή κηαο ππνβιεζείζαο παξαγγειίαο, κέζσ ππνγξαθήο 

εθηειεζηηθήο ζχκβαζεο, απνηειεί ζπκβαηηθή δέζκεπζε κεηαμχ ηνπ Αγνξαζηή 

θαη ηνπ Πξνκεζεπηή, γηα ηελ αγνξά θαη παξάδνζε ησλ παξαγγειζέλησλ 

Πξντφλησλ. 

 

12.2. Ζ σο άλσ εθηειεζηηθή ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηνπο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο ηεο ζπκθσλίαο πιαίζην θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί 

λα επηθέξεη νπζηαζηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζηνπο φξνπο ηεο ελ ιφγσ 

ζπκθσλίαο. 

 

Άξζξν 13: Παξάδνζε 

 

13.1 Με ηελ απνδνρή κηαο Παξαγγειίαο (άξζξν 12), ν Πξνκεζεπηήο 

ππνρξενχηαη ζε θάζε πεξίπησζε, λα παξαδίδεη ηα Πξντφληα ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο ηεο εθηειεζηηθήο ζχκβαζεο ηεο πκθσλίαο Πιαηζίνπ. 

 

13.2. Ο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ  πιηθψλ νξίδεηαη θαη‟ αλψηαην φξην ζηνπο 3 

κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο εθηειεζηηθήο ζχκβαζεο. 

 

13.3. ε πεξίπησζε αδηθαηνιφγεηεο θαζπζηέξεζεο ζηελ παξάδνζε ησλ 

παξαγγειζέλησλ πξντφλησλ ή κέξνπο απηψλ, πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ηα 

ζρεηηθά άξζξα ή πνπ δελ έρεη ξεηψο ζπκθσλεζεί κε ηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα, 

ηζρχνπλ νη φξνη ηνπ άξζξνπ 16 (θπξψζεηο). 

 

13.4. Σα πξντφληα, ζα παξαδίδνληαη ζηνπο ηφπνπο παξάδνζεο πνπ ζα 

θαζνξίδνληαη ζηελ χκβαζε απφ ηνλ Αγνξαζηή. 
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13.5. Ζ πξνκήζεηα ησλ πξντφλησλ θαη ε παξάδνζή ηνπο, ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 

πκθσλίαο Πιαίζην θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16. 

 

13.6. Όια ηα πξντφληα ζα είλαη ππφ ηελ επζχλε ηνπ Πξνκεζεπηή θαη ν 

Αγνξαζηήο δελ θέξεη θακία επζχλε γηα νπνηαδήπνηε απψιεηα ή δεκηά ζε 

πξντφλ, κέρξη ηελ ππνβνιή ηνπ Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθήο Πνηνηηθήο θαη 

Πνζνηηθήο Παξαιαβήο ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο, ην νπνίν ππνδειψλεη θαη ηελ 

απνδνρή, ή φηαλ ν Πξνκεζεπηήο είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη, φηη ε απψιεηα ή 

ε δεκία, πξνθιήζεθε ή ζπληειέζηεθε εμ‟ ππαηηηφηεηαο ηνπ Αγνξαζηή. 

 

Άξζξν 14: Απνδνρή / Απφξξηςε Παξάδνζεο 

 

Ο Αγνξαζηήο δχλαηαη λα απνξξίςεη ηελ παξάδνζε ή κέξνο απηήο, ζε 

πεξίπησζε πνπ ηα πξντφληα δελ είλαη απηά πνπ παξήγγεηιε, ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο ηεο πκθσλίαο Πιαίζην. 

 

Άξζξν 15: Παξαιαβή 

 

15.1. Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ αξκφδηα επηηξνπή 

παξαιαβήο ηνπ Αγνξαζηή, θαηά ηα εηδηθψο αλαθεξφκελα ζηηο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο ηνπ θάζε πιηθνχ, παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή ή λφκηκνπ 

εθπξνζψπνπ (εθφζνλ ην επηζπκεί) πνπ ζα ζπγθξνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ θαη 

ζα εθδίδεη ζρεηηθά πξσηφθνιια παξαιαβήο, ηα νπνία ζα θνηλνπνηνχληαη 

ππνρξεσηηθψο θαη ζηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα. 

 

15.2. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη, ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 204 έσο 209 ηνπ Ν.4412/16. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο 

ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή εάλ 

ιήμεη ν παξαηαζείο θαηά ηα αλσηέξσ ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζνχλ ηα πιηθά, 
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ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο, επηβαιινκέλσλ ησλ θαηά πεξίπησζε 

πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ ησλ επφκελσλ άξζξσλ ηεο παξνχζαο 

ζπκθσλίαο πιαίζην. 

 

15.3. Με αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Αλαζέηνληνο Φνξέα θαη χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ν ζπκβαηηθφο 

ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί λα κεηαηίζεηαη. Μεηάζεζε επηηξέπεηαη κφλν φηαλ 

ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη, πνπ 

θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ηεο 

ζπκβαηηθήο πξνκήζεηαο. ηηο πεξηπηψζεηο κεηάζεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ 

παξάδνζεο, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο. 

 

Άξζξν 16: Κπξψζεηο γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ Παξάδνζε 

 

16.1 ε πεξίπησζε πνπ ηα πξνκεζεπφκελα πιηθά παξαδνζνχλ κεηά ηε ιήμε 

ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, φπσο δηακνξθψζεθε κε ηπρφλ κεηάζεζε/παξάηαζε 

θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 15, επηβάιιεηαη, εθηφο ησλ πξνβιεπφκελσλ θαηά πεξίπησζε 

θπξψζεσλ θαη πξφζηηκν 5%, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 207 

ηνπ Ν.4412/16. 

 

16.2. Σα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε, πνζνζηά πξνζηίκσλ, ππνινγίδνληαη 

επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ πιηθψλ ρσξίο ηνλ 

Φ.Π.Α. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν 

ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο. 

 

16.3. Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην πνζφ 

είζπξαμεο ηνπ πξνκεζεπηή ή ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ κε 
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ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, εθφζνλ ν αλάδνρνο δελ 

θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ. 

 

16.4. ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη 

αλαινγηθά ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

 

Άξζξν 17: Κήξπμε Πξνκεζεπηή Δθπηψηνπ 

 

17.1 Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζήιζε λα 

ππνγξάςεη ηελ εθηειεζηηθή ζχκβαζε ηεο ζπκθσλίαο πιαίζην, κέζα ζηελ 

πξνζεζκία πνπ νξίζηεθε, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ 

Αλαζέηνληνο Φνξέα, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε, ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα άξζξα 203 θαη 306 ηνπ 

Ν.4412/16. 

 

17.2. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά 

έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη απφ 

απηή, εθφζνλ δελ παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα πιηθά κέζα ζην ζπκβαηηθφ 

ρξφλν ή ην ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε ζχκθσλα κε φζα 

πξνβιέπνληαη ζην ζρεηηθφ άξζξν ηεο παξνχζαο. 

 

17.3. Ο πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο, φηαλ ηα πιηθά δελ 

παξαδφζεθαλ ή αληηθαηαζηάζεθαλ κε επζχλε ηνπ Αγνξαζηή ή φηαλ 

ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

 

17.4. Με ηελ απφθαζε θήξπμεο πξνκεζεπηή εθπηψηνπ απφ ηε ζχκβαζε, 

κπνξεί λα ηνπ παξαζρεζεί ε δπλαηφηεηα παξάδνζεο ησλ πιηθψλ, κέρξη ηελ 

πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ γίλεηαη εηο 

βάξνο ηνπ, πέξαλ ηεο νπνίαο νπδεκία παξάδνζε απνξξηθζέλησλ πιηθψλ 

γίλεηαη δεθηή. 
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17.5. ηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, 

αλάζεζε ή ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ Αλαζέηνληνο Φνξέα 

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε 

νπνία ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, 

αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

 

17.5.1. Καηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο, θαηά πεξίπησζε. 

 

17.5.2. Αλάζεζε ηεο ζε βάξνο ηνπ έθπησηνπ πξνκεζεπηή ζχκβαζεο, ζηνλ 

επφκελν πξνζθέξνληα πνπ είρε ιάβεη κέξνο ζην δηαγσληζκφ. Κάζε άκεζε ή 

έκκεζε πξνθαινχκελε δεκία ηεο ΔΤΓΑΠ Α.Δ. ή ηπρφλ δηαθέξνλ πνπ ζα 

πξνθχςεη, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ πξνκεζεπηή. Ο 

θαηαινγηζκφο απηφο γίλεηαη αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

πξαγκαηνπνηεζεί λέα αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο θαηά ηα παξαπάλσ 

νξηδφκελα. ηελ πεξίπησζε απηή ν ππνινγηζκφο ηνπ θαηαινγηδφκελνπ πνζνχ 

γίλεηαη κε βάζε θάζε ζηνηρείν, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θαη κε 

βάζε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 

 

17.5.3. Καηαινγηζκφο ζηνλ πξνκεζεπηή πνζνχ ίζνπ κε ην 10% ηεο αμίαο ησλ 

πιηθψλ, γηα ηα νπνία θεξχρζεθε έθπησηνο φηαλ ηνπ δφζεθε ην δηθαίσκα λα 

παξαδψζεη κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ πνπ γίλεηαη εηο βάξνο ηνπ αλεμάξηεηα εάλ ηειηθά έθαλε ρξήζε ή 

φρη ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ. ηελ πεξίπησζε απηή έρνπλ εθαξκνγή θαη ηα 

αλαθεξφκελα ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ παξφληνο. 

 

17.5.4. ε πεξίπησζε πνπ ε αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ησλ πιηθψλ γίλεη κε 

ηξνπνπνίεζε φξσλ ή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο θαηαθχξσζεο, ηεο 

αλάζεζεο ή ηεο ζχκβαζεο, απφ ηηο νπνίεο θεξχρζεθε έθπησηνο, θαηά 

πεξίπησζε, θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δηαθέξνληνο ζε βάξνο ηνπ, ιακβάλεηαη 

ππφςε ε δηαθνξά πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη απφ ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ 
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φξσλ ή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ε νπνία ζπκςεθίδεηαη κε ην πξνο 

θαηαινγηζκφ πνζφ. 

 

17.6. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα θαζνξηδφκελα ζηα άξζξα 203 θαη 306 ηνπ 

Ν.4412/16. 

 

Άξζξν 18: Όξνη πιεξσκψλ 

 

18.1. Όια ηα ηηκνιφγηα πνπ εθδίδνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαη νη αθφινπζεο 

πιεξσκέο απφ ηνλ «Αγνξαζηή» πξνο ηνλ πξνκεζεπηή, ζα είλαη ζε Δπξψ (€). 

 

18.2. Σα ηηκνιφγηα ζα εθδίδνληαη θαη ζα ππνβάιινληαη ζηνλ Αγνξαζηή κε ηελ 

παξάδνζε ησλ Πξντφλησλ. Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα πξαγκαηνπνηείηαη 

κεηά απφ παξαιαβή ησλ ζρεηηθψλ ηηκνινγίσλ φπσο θαησηέξσ. 

 

18.3. Οη ηηκέο πεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο παξάδνζεο, κεηαθνξάο θαη 

νπνηνδήπνηε άιιν θφζηνο πνπ πηζαλφλ λα πξνθχπηεη ζηα πιαίζηα ηεο 

Παξάδνζεο, αιιά δελ πεξηιακβάλνπλ Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ). 

 

18.4. Ο πξνκεζεπηήο δε δχλαηαη λα απαηηήζεη νπνηνδήπνηε πνζφ επηπιένλ 

ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ πνπ νξίδνληαη ζηε ζπκθσλία πιαίζην, κε 

επηθχιαμε ηελ δηάηαμε ηνπ αξζ. 19 ηεο παξνχζαο. 

 

18.5. ε πεξίπησζε κε πιεξσκήο ηνπ πξνκεζεπηή, εληφο ηεο αλσηέξσ 

αλαθεξνκέλεο πξνζεζκίαο, ν Αγνξαζηήο νθείιεη ηφθνπο ππεξεκεξίαο απφ 

ηελ εκέξα πνπ αθνινπζεί ηελ εκεξνκελία πιεξσκήο. Οη νθεηιφκελνη ηφθνη 

ππεξεκεξίαο, ππνινγίδνληαη κε βάζε ην επηηφθην πνπ εθαξκφδεη ε Δπξσπατθή 

Κεληξηθή Σξάπεδα («Δπηηφθην αλαθνξάο») πξνζαπμεκέλν θαηά 7 πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο («πεξηζψξην»). Ο αγνξαζηήο θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο, ρσξίο λα 
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απαηηείηαη φριεζε θαη νθείιεη ηφθνπο κφιηο παξέιζεη ε σο άλσ πξνβιεπφκελε 

πξνζεζκία. 

 

18.6. Ζ πιεξσκή ζα γίλεη κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή 

ησλ πιηθψλ (ήηνη, κεηά ηε ζχληαμε θαη ππνγξαθή απφ ηηο αξκφδηεο επηηξνπέο 

ηνπ Αγνξαζηή ησλ πξσηνθφιισλ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο 

παξαιαβήο ησλ πιηθψλ) θαη ζε δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ εθαηφλ είθνζη 

(120) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ παξαπάλσ πξσηνθφιινπ, 

εάλ ην ηηκνιφγην εθδφζεθε πξηλ ηελ έθδνζε ηνπ νξηζηηθνχ πξσηνθφιινπ 

πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ή ζε 120 εκέξεο απφ ηελ έθδνζε ηνπ 

ηηκνινγίνπ, εθφζνλ απηφ εθδφζεθε κεηά ηελ έθδνζε ηνπ νξηζηηθνχ 

πξσηνθφιινπ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο. Σν απηφ ηζρχεη θαη ζε 

πεξίπησζε ηκεκαηηθήο παξαιαβήο. 

 

18.7. Σα αλαθεξφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ηζρχνπλ εθφζνλ 

γίλεηαη εκπξφζεζκε παξάδνζε ηνπ πιηθνχ. ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο 

παξάδνζεο ε πιεξσκή ζα παξαηείλεηαη θαηά ην αλαγθαίν δηάζηεκα πνπ 

απαηηείηαη γηα ηε ιήςε απφθαζεο πεξί θαηαινγηζκνχ ή κε πνηληθψλ ξεηξψλ 

θαη θπξψζεσλ.  

 

18.8. Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ησλ εμήο 

δηθαηνινγεηηθψλ:  

α) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ή ζε 

πεξίπησζε απηνδίθαηεο παξαιαβήο, απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ 

ζηελ απνζήθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 208. 

β) Απνδεηθηηθφ εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε ηνπ θνξέα. 

γ) Σηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή εηο ηξηπινχλ πνπ λα αλαθέξεη ηελ έλδεημε 

«Δμνθιήζεθε». 

δ) Δμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ πξνκεζεπηή, εάλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ 

έλδεημε «Δμνθιήζεθε». 
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ε) Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο. 

 

18.9. Καηά ηελ πιεξσκή, ζα παξαθξαηείηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή Φφξνο 

Δηζνδήκαηνο (ΦΔ), ζε πνζνζηφ 4% επί ηνπ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

θαζαξή αμία ηνπ πιηθνχ, αθαηξνπκέλσλ ησλ θξαηήζεσλ, ζε εθαξκνγή ηνπ 

άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 2198/94. 

 

18.10. Ο πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε κεηαθνξηθά, δπγηζηηθά, εθθνξησηηθά θαη 

ινηπά έμνδα, κέρξη λα παξαδνζνχλ ηα πιηθά ζηνλ ηφπν παξάδνζεο, φπσο 

απηφο νξίδεηαη απφ ηε ζχκβαζε. 

 

18.11. Ζ θαηαθπξσζείζα ηηκή ηνπ πιηθνχ, έρεη απμεζεί θαηά ην αλαινγνχλ 

πνζνζηφ ηνπ ΦΠΑ (24%), πνπ ζα βαξχλεη ηελ ΔΤΓΑΠ Α.Δ. Ζ ΔΤΓΑΠ Α.Δ. 

είλαη ππνρξεσκέλε λα θαηαβάιεη ην αλαινγνχλ πνζφ ηνπ ΦΠΑ (24%) ζηνλ 

πξνκεζεπηή, θαηά ηελ εμφθιεζε ησλ ζρεηηθψλ ηηκνινγίσλ, φπσο θαη γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ. 

 

Άξζξν 19: Αλαπξνζαξκνγή Σηκψλ θαη Πξντφλησλ 

 

Οη ηηκέο παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 

αλαπξνζαξκφδνληαη. 

 

Άξζξν 20: Πηζηνπνηεηηθά θαη Φπιιάδηα ζρεηηθά κε ηα Πξντφληα  

 

Μεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα θαη φπνπ εθαξκφδεηαη, ν πξνκεζεπηήο πξέπεη λα 

είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη ζηνλ Αγνξαζηή πιήξσο πεξηγξαθηθά θπιιάδηα, 

εηθφλεο θαη νπνηαδήπνηε πηζηνπνηεηηθά απαηηνχληαη, ζε ζρέζε κε ηα 

ζπκβαηηθά πξντφληα. 
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Άξζξν 21: Πξνζδηνξηζκφο Σαπηφηεηαο Πξντφλησλ 

 

Σα Πξντφληα πξέπεη λα θέξνπλ ζαθή ζήκαλζε ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή 

γιψζζα. 

 

Άξζξν 22: Πξφηππα Πνηφηεηαο θαη Έιεγρνο Πνηφηεηαο Πξντφλησλ 

 

22.1. Ο Αγνξαζηήο δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεί νπνηνπζδήπνηε ειέγρνπο θαηά 

ηελ παξάδνζε θαη πξηλ ηελ απνδνρή ησλ πξντφλησλ, έηζη ψζηε λα 

επηβεβαηψλεη ηε ζπκκφξθσζή ηνπο ζηηο απαηηήζεηο ησλ Σερληθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ ηεο Τπεξεζίαο θαη ηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή. 

 

22.2. Πέξα απφ απηνχο ηνπο ειέγρνπο, ν Αλαζέησλ Φνξέαο δχλαηαη, θαη 

ρσξίο θακία εηδνπνίεζε, λα πξνβαίλεη ζε ηπραίνπο (πνηνηηθνχο θαη / ή 

πνζνηηθνχο) ειέγρνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε πκθσλία Πιαίζην. 

 

22.3. ε πεξίπησζε πνπ ηα παξαδνζέληα πξντφληα απφ ηνλ πξνκεζεπηή δελ 

είλαη απηά πνπ παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα Α / Πίλαθαο Τιηθψλ ηεο 

παξνχζεο θαη δελ ζπκθσλνχλ κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά θαη ηερληθή 

πξνδηαγξαθή ηεο Τπεξεζίαο, ν Αλαζέησλ Φνξέαο δχλαηαη λα πξνβεί ζηηο 

επηπιένλ ελέξγεηεο πνπ ζεσξεί απαξαίηεηεο θαηά ηνπ πξνκεζεπηή, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Άξζξνπ 17 (θήξπμε πξνκεζεπηή 

εθπηψηνπ). 

 

Άξζξν 23: Απνπνίεζε δηθαησκάησλ 

 

Ζ παξάιεηςε ελφο πκβαιιφκελνπ Μέξνπο, λα αμηψλεη ηελ απζηεξή 

εθπιήξσζε νπνηαζδήπνηε δηάηαμεο ηεο πκθσλίαο Πιαίζην ή ε παξάιεηςε ή 

νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε ελφο πκβαιιφκελνπ Μέξνπο, ζηελ άζθεζε 
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νπνηνπδήπνηε δηθαηψκαηνο ή αμηψζεηο απνθαηάζηαζεο, δελ ζπληζηά 

παξαίηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο δηεθδίθεζεο ηεο απνθαηάζηαζεο θαη δελ κπνξεί 

λα επηθέξεη κείσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε πκθσλία 

Πιαίζην. 

 

Άξζξν 24: Γηάιπζε ηεο χκβαζεο 

 

24.1. Δάλ νπνηνδήπνηε πκβαιιφκελν Μέξνο παξαβηάζεη νπνηνδήπνηε φξν 

ηεο πκθσλίαο Πιαίζην, ηνλ νπνίν δελ είλαη ζε ζέζε λα επαλνξζψζεη ή, εάλ 

είλαη ζε ζέζε λα επαλνξζψζεη, δελ ην πξάμεη κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ 

ζηηγκή ηεο ζρεηηθήο γξαπηήο εηδνπνίεζεο ηνπ απφ ην άιιν πκβαιιφκελν 

Μέξνο, ην άιιν πκβαιιφκελν Μέξνο δχλαηαη λα ηεξκαηίζεη ηελ πκθσλία 

Πιαίζην, ιακβάλνληαο άκεζα κέηξα θαη ελεκεξψλνληαο γξαπηψο ην 

πκβαιιφκελν Μέξνο πνπ δηέπξαμε ηελ παξάβαζε, ρσξίο λα ζίγνληαη 

νπνηαδήπνηε άιια δηθαηψκαηα ησλ πκβαιινκέλσλ Μεξψλ, ζρεηηθά κε ηελ 

παξάβαζε, ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν απνξξένληα απφ ηε πκθσλία 

Πιαίζην. 

 

24.2. Δπηπιένλ, ν Αλαζέησλ Φνξέαο δχλαηαη λα ηεξκαηίζεη ηε πκθσλία 

Πιαίζην, κεηά απφ πξνεηδνπνίεζε 7 εκεξψλ πξνο ηνλ πξνκεζεπηή, ζχκθσλα 

κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηα άξζξα 97, 105 θαη 106 ηνπ Ν.4412/16 θαη 

επηπιένλ γηα έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο πην θάησ ιφγνπο: 

 

24.2.1. Ο πξνκεζεπηήο ή νπνηνζδήπνηε ππεξγνιάβνο εθκεηαιιεχεηαη 

αλήιηθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ, θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο 

Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο. 

 

24.2.2. Ο πξνκεζεπηήο, γηα πεξηζζφηεξεο απφ δχν θνξέο, απνηπγράλεη λα 

δηεθπεξαηψζεη παξαγγειίεο ρσξίο αηηηνιφγεζε. 
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24.2.3. Ο πξνκεζεπηήο, παξαδίδεη πξντφληα, ηα νπνία δελ είλαη ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πκθσλίαο Πιαίζην. 

 

24.2.4. Ο πξνκεζεπηήο πξνκεζεχεη πξντφληα, ηα νπνία δελ είλαη απζεληηθά 

ή/θαη παξαβηάδεη δηθαηψκαηα δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο, ή νπνηεζδήπνηε 

απαγνξεχζεηο ή πεξηνξηζκνχο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Κνηλνηηθφ θαη 

Δζληθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην. 

 

24.2.5. ε πεξίπησζε νπνηνπδήπνηε  άιινπ  ζνβαξνχ,  κε πξνβιεπφκελνπ 

ιφγνπ πνπ ν Αλαζέησλ Φνξέαο θξίλεη δηθαηνινγεκέλν θαη εθφζνλ 

αηηηνινγείηαη εηδηθά. 

 

24.3. Μεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο πκθσλίαο Πιαίζην, ν πξνκεζεπηήο 

ππνρξενχηαη λα νινθιεξψλεη νπνηαδήπνηε παξαγγειία βξίζθεηαη ζε ηζρχ, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο πκθσλίαο Πιαίζην θαη ηνλ 

Ν.4412/16. Χζηφζν, ν Αλαζέησλ Φνξέαο δχλαηαη λα απνθαζίζεη ηελ 

αθχξσζε ηεο παξαγγειίαο. 

 

24.4. Ο πξνκεζεπηήο δε δχλαηαη λα απαηηήζεη νπνηνδήπνηε πνζφ πέξαλ ηνπ 

νξίνπ ησλ πνζψλ πνπ νθείινληαη ζε απηφλ γηα πξντφληα πνπ έρνπλ ήδε 

παξαδνζεί θαη έρνπλ γίλεη απνδεθηά, νχηε δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απνδεκίσζε 

γηα νπνηαδήπνηε απψιεηα ή δεκία πνπ έρεη ππνζηεί σο απνηέιεζκα ηνπ 

ηεξκαηηζκνχ ηεο πκθσλίαο Πιαίζην. 

 

24.5. Καλέλα πκβαιιφκελν Μέξνο δε ζεσξείηαη φηη αζεηεί ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηε πκθσλία Πιαίζην, εθφζνλ ε εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ απηψλ εκπνδίδεηαη απφ νπνηνδήπνηε γεγνλφο αλσηέξαο βίαο, 

ε νπνία πξνθχπηεη κεηά απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ππνγξαθήο ηεο πκθσλίαο 

Πιαίζην απφ ηα δχν κέξε. 
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24.6. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ν φξνο "αλσηέξα βία" 

αλαθέξεηαη ζε γεγνλφηα φπσο απεξγίεο (εθηφο εάλ απηέο πεξηνξίδνληαη ζηνπο 

εξγαδφκελνπο ηνπ πξνκεζεπηή), θαηαιήςεηο ή άιιεο εξγαζηαθέο δηαηαξαρέο, 

ερζξνπξαμίεο, πνιέκνπο θεξπγκέλνπο ή κε, απνθιεηζκνχο, εμεγέξζεηο, 

ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, επηδεκίεο, θαηνιηζζήζεηο, ζεηζκνχο, θαηαηγίδεο, 

θεξαπλνχο, πιεκκχξεο, εκθχιηεο δηαηαξαρέο, εθξήμεηο θαη νπνηαδήπνηε άιια 

απξφβιεπηα ζπκβάληα πνπ είλαη πέξαλ απφ ηνλ έιεγρν ησλ πκβαιινκέλσλ 

Μεξψλ θαη ηα νπνία ζπκβαίλνπλ ζηελ επηθξάηεηα ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο 

ζηελ νπνία ε Κπβέξλεζε αζθεί απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ή ζηνλ ηφπν 

εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνκεζεπηή ή ρψξνπο απνζήθεπζεο θαη ηα νπνία δε 

δχλαηαη λα αληηκεησπηζηνχλ απφ θαλέλα απφ ηα κέξε κε ηε δένπζα επηκέιεηα. 

Ο πξνκεζεπηήο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη 

(20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ αλσηέξα 

βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία ηα 

απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

 

Άξζξν 25: Δπηρεηξεκαηηθή Γενληνινγία θαη χγθξνπζε πκθεξφλησλ 

 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαζηεξψζεη θαη λα δηαηεξεί ηα θαηάιιεια 

επηρεηξεκαηηθά πξφηππα, δηαδηθαζίεο θαη ειέγρνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

εθείλσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ απνθπγή νπνηνπδήπνηε πξαγκαηηθνχ ή 

θαηλνκεληθνχ αηνπήκαηνο ή λα απνηξέςεη νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ή φξνπο πνπ 

ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε ζχγθξνπζε κε ην βέιηηζην ζπκθέξνλ ηνπ 

Αγνξαζηή. Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπ πξνκεζεπηή ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε 

ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ Αγνξαζηή θαη ησλ ηξίησλ κεξψλ πνπ απνξξένπλ απφ 

ηελ παξνχζα πκθσλία Πιαίζην. 
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Άξζξν 26: Δγγπήζεηο 

 

26.1. Ζ εγγχεζε θαιχπηεη εξγαηηθά έμνδα θαη έμνδα κεηαθίλεζεο. Ζ πεξίνδνο 

θαηά ηελ νπνία ν πξνκεζεπηήο παξέρεη εγγχεζε γηα ηα πξντφληα, δελ πξέπεη 

ζε θακία πεξίπησζε λα είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαθνξάο.  

 

26.2. Ο πξνκεζεπηήο εγγπάηαη ζηνλ Αγνξαζηή φηη, ν ζθνπφο ηεο πκθσλίαο 

Πιαίζην ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 

ηεο πκθσλίαο Πιαίζην θαη φηη ηα ππφ πξνκήζεηα πιηθά είλαη ζχκθσλα κε ηα 

δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα πξφηππα θαη ηερληθνχο θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη 

Γηεζλψο. Αθνινπζνχληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηε 

πκθσλία Πιαίζην θαη πιεξνχληαη φιεο νη απαηηήζεηο, φπσο απηέο 

θαζνξίδνληαη ζηε ηερληθή πξνζθνξά θαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

ΔΤΓΑΠ Α.Δ. 

 

26.3. Ο πξνκεζεπηήο εγγπάηαη φηη, θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πκθσλίαο 

Πιαίζην θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο εθάζηνηε πξνκήζεηαο, δελ ζα ππάξρεη 

θακία αηέιεηα πνπ πξνθχπηεη απφ θαθφ ρεηξηζκφ θαη κεηαθνξά. 

 

26.4. Δπηπιένλ, ν πξνκεζεπηήο εγγπάηαη φηη ηα πξντφληα δελ παξαβηάδνπλ 

νπνηαδήπνηε δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ή/θαη νπνηνπζδήπνηε 

άιινπο θαλνληζκνχο ή/θαη πεξηνξηζκνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην Δπξσπατθφ 

θαη ην Διιεληθφ λνκηθφ πιαίζην. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ν Αλαζέησλ Φνξέαο 

έρεη ην δηθαίσκα λα αθπξψζεη νπνηαδήπνηε Παξαγγειία ή Παξάδνζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηνπο, κέρξη λα επηιπζεί ην δήηεκα ζχκθσλα κε ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο. Καηά ζπλέπεηα, ν Αλαζέησλ Φνξέαο 

κπνξεί λα ηεξκαηίζεη ηε πκθσλία Πιαίζην, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

αληίζηνηρνπ άξζξνπ. 
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26.5. Ο πξνκεζεπηήο δελ έρεη θακία επζχλε γηα ιάζε ή ειιείςεηο πνπ έρνπλ 

πξνθιεζεί απφ ηνπο θάησζη ιφγνπο θαη ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα απνδείμεη 

παξνπζηάδνληαο ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα ζηνλ Αγνξαζηή: 

 

26.5.1. Με ζπκκφξθσζε ηνπ Αγνξαζηή ζε ζπλδπαζκφ κε νπνηαδήπνηε 

δηθαηνινγεκέλε ζχζηαζε πνπ ππνβιήζεθε απφ ηνλ πξνκεζεπηή ή ιφγσ 

αηηήκαηνο ηνπ Αγνξαζηή πξνο ηνλ πξνκεζεπηή, λα εθαξκφζεη κία απφθαζε ή 

ζχζηαζε κε ηελ νπνία ν πξνκεζεπηήο δηαθσλεί δηθαηνινγεκέλα ή γηα ην 

νπνίν έρεη εθθξάζεη ζνβαξέο θαη δηθαηνινγεκέλεο επηθπιάμεηο. 

 

26.5.2. Αθαηάιιειε εθηέιεζε, ή/θαη θαθή ρξήζε ή/θαη θαθή απνζήθεπζε, απφ 

ηνπο ππαιιήινπο ή αλεμάξηεηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ Αγνξαζηή, ησλ νδεγηψλ 

ηνπ Πξνκεζεπηή νη νπνίεο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηνλ Αγνξαζηή. 

 

26.6 Ο πξνκεζεπηήο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο, 

θαηέζεζε ζηελ ΔΤΓΑΠ Α.Δ. εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο ………....…….. κε αξηζκφ 

……………………….πνζνχ  ……………………………(νινγξάθσο θαη 

αξηζκεηηθψο) επξψ, πνπ θαιχπηεη ην 0,5% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο 

ζπκθσλίαο πιαίζην, εθηφο ΦΠΑ. 

 

Άξζξν 27: Απνδεκίσζε 

 

27.1. Ο Πξνκεζεπηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε αλά πάζα ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα 

εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο πκθσλίαο Πιαίζην θαη θάζε ζηηγκή, λα απνδεκηψλεη ηνλ 

Αγνξαζηή πιήξσο θαη απνηειεζκαηηθά, γηα απψιεηεο ή/θαη δεκηέο ή/θαη 

δαπάλεο, ή/θαη έμνδα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηθαζηηθψλ εμφδσλ, 

ή/θαη εμφδσλ ηα νπνία ν Αγνξαζηήο κπνξεί λα επσκηζηεί ή/θαη λα 

επηβαξπλζεί ή/θαη λα θαηαβάιεη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην κέξνο, είηε ζε ζρέζε κε 

νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ή/θαη δηαδηθαζία ή/θαη δίσμε ή/θαη απαίηεζε πνπ 
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ζηξέθεηαη θαηά ηνπ Αγνξαζηή απφ νπνηνδήπνηε ηξίην κέξνο, ζαλ 

απνηέιεζκα νπνηαζδήπνηε παξάλνκεο πξάμεο ή/θαη παξάιεηςεο ή /θαη 

ακέιεηαο ή/θαη αζέηεζεο ηεο ζχκβαζεο ή/θαη παξαβίαζεο ηνπ δηθαηψκαηνο 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ή/θαη επξεζηηερλίαο, απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

Πξνκεζεπηή ή/θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ή/θαη αληηπξνζψπσλ ή/θαη ζπλεξγαηψλ 

ηνπ. 

 

27.2 Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη, κε δηθά ηνπ έμνδα, λα ππεξαζπίδεηαη ηηο 

ελέξγεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ παξαβάζεηο ή επηθιήζεηο ή εκπνξηθά κπζηηθά 

θαη λα απνδεκηψλεη ηνλ Αγνξαζηή γηα φιεο ηηο δεκίεο, έμνδα, ηέιε θαη δαπάλεο 

πνπ αλαιακβάλεη ζην πιαίζην απηψλ ησλ ελεξγεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

απφ ή ιφγσ ηεο παξάβαζεο ή ηελ πξνβαιιφκελε παξάβαζε ηεο επηζηνιήο 

επξεζηηερλίαο, ζρεδίνπ ή ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο, σο 

ζπλεπεία ηεο εμνπζηνδνηεκέλεο ρξήζεο ή θαηνρήο ησλ Πξντφλησλ πνπ 

παξέρνληαη απφ ηνλ Πξνκεζεπηή. 

 

Άξζξν 28: Δκπηζηεπηηθφηεηα 

 

28.1. Κάζε πκβαιιφκελν Μέξνο ππνρξενχηαη λα ρεηξίδεηαη ηηο επαίζζεηεο 

πιεξνθνξίεο πνπ αλήθνπλ ζε άιιν πκβαιιφκελν Μέξνο σο εκπηζηεπηηθέο 

θαη λα ηηο δηαζθαιίδεη αλαιφγσο. Γηα λα ζεσξείηαη κηα πιεξνθνξία 

εκπηζηεπηηθή, ην πκβαιιφκελν Μέξνο πνπ δηαδίδεη ηέηνηα πιεξνθνξία 

πξέπεη λα ελεκεξψλεη ηα ππφινηπα πκβαιιφκελα Μέξε γηα ηελ εκπηζηεπηηθή 

ηεο θχζε θαηά ηελ δηάδνζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 

 

28.2. Καλέλα πκβαιιφκελν Μέξνο δε δχλαηαη λα απνθαιχπηεη νπνηαδήπνηε 

επαίζζεηε πιεξνθνξία πνπ αλήθεη ζε άιιν πκβαιιφκελν Μέξνο πξνο άιιν 

πξφζσπν ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζπγθαηάζεζε ηνπ πξψηνπ πκβαιιφκελνπ 

Μέξνπο, εθηφο αλ ε ζπκβνιή ησλ πξνζψπσλ απηψλ είλαη απαξαίηεηε ζε 

ηέηνην βαζκφ πνπ λα επεξεάδεη ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ 

πκβαιινκέλσλ Μεξψλ ππφ ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο πκθσλίαο 
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Πιαίζην ή εθηφο θαη αλ ε απνθάιπςε επηηξέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 

πκθσλίαο Πιαίζην. 

 

Άξζξν 29: Σξνπνπνηήζεηο 

 

29.1. Σξνπνπνηήζεηο ηεο παξνχζαο πκθσλίαο Πιαίζην είλαη ππνρξεσηηθφ λα 

γίλνληαη γξαπηψο, ππνγξακκέλεο θαη απφ ηα δχν πκβαιιφκελα Μέξε. 

 

29.2. Αλ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο πξνέξρεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή, ν 

ηειεπηαίνο πξέπεη λα ην ππνβάιιεη ζηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα. Μεηά ηελ ιήςε 

ηνπ αηηήκαηνο γηα ηξνπνπνίεζε, ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ελεξγήζεη γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ, ζα δεζκεχεηαη απφ ηνπο 

παξφληεο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο φπσο αλ ε ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε 

θαζνξηδφηαλ ζηε πκθσλία Πιαίζην. 

 

Άξζξν 30: Δθαξκνδφκελε Ννκνζεζία 

 

Ζ εξκελεία θαη ε εθηέιεζε ηεο πκθσλίαο Πιαίζην, ζα γίλεηαη κε βάζε ην 

Διιεληθφ δίθαην. Οπνηαδήπνηε δηέλεμε ζε ζρέζε κε ηε πκθσλία Πιαίζην, ζα 

ππνβάιιεηαη ζηα Διιεληθά δηθαζηήξηα. 

 

Ζ πκθσλία Πιαίζην έρεη ζπληαρζεί ζε ηξία (3) πξσηφηππα. Γχν πξννξίδνληαη 

γηα ηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα θαη έλα γηα ηνλ πξνκεζεπηή. 

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 
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ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΖ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ  

ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ  

 

 

ΚΔΗΜΔΝΟ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ 

 

 

 

 

 

 

ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ 
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ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ 

 

Άξζξν 1: Οξηζκνί 

Άξζξν 2. Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο χκβαζεο 

Άξζξν 3: Πνζφηεηα – Υξφλνο Παξάδνζεο 

Άξζξν 4: Παξαιαβή Τιηθψλ  

Άξζξν 5: Απνδνρή – Απφξξηςε Πξντφλησλ – Αληηθαηάζηαζε 

Άξζξν 6: Κπξψζεηο γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ παξάδνζε  

Άξζξν 7: Κήξπμε πξνκεζεπηή εθπηψηνπ 

Άξζξν 8: Τπνρξεψζεηο Πξνκεζεπηή 

Άξζξν 9: Δθρψξεζε 

Άξζξν 10: Ακνηβή – Σξφπνο Πιεξσκήο 

Άξζξν 11: Πξφηππα πνηφηεηαο θαη έιεγρνο πνηφηεηαο πξντφλησλ  

Άξζξν 12: Απνπνίεζε Γηθαησκάησλ 

Άξζξν 13: Υξφλνο Αληαπφθξηζεο  

Άξζξν 14: Γηάιπζε ηεο ζχκβαζεο 

Άξζξν 15: Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο 

Άξζξν 16: Δκπηζηεπηηθφηεηα – Τπνρξέσζε Δρεκχζεηαο  

Άξζξν 17: Δπηρεηξεκαηηθή Γενληνινγία θαη χγθξνπζε πκθεξφλησλ 

Άξζξν 18: Αλσηέξα Βία 

Άξζξν 19: Δθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 

Άξζξν 20: Λνηπέο Γηαηάμεηο 

Άξζξν 21: Δθαξκνζηέν Γίθαην – Δπίιπζε Γηαθνξψλ 
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ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΤΜΦΧΝΗΑ - ΠΛΑΗΗΟΤ ΤΠ. ΑΡΗΘ.  ………… 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

…………………………………………… 

 

ηελ   Αζήλα ,  ζήκεξα  ηελ   ..............................................  ηνπ  έηνπο  2017, 

νη πην θάησ ζπκβαιιφκελνη: 

 

Αθελφο 

 

Ζ ΔΤΓΑΠ Α.Δ., πνπ εδξεχεη ..............................θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα 

ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηνλ  θν  ............................ ,  .......................    

θαη ε νπνία ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «ε ΔΤΓΑΠ 

ΑΔ/Αγνξαζηήο/Αλαζέησλ Φνξέαο» 

 

θαη αθεηέξνπ 

 

Ζ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία  « ....................................  » πνπ εδξεχεη ζηo 

............................... , .................................. θαη έρεη αξηζκφ θνξνινγηθνχ 

κεηξψνπ  .......................... , ππάγεηαη ζηε ΓΟΤ ................................. θαη 

εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ θν   ....................................... θαη ε νπνία ζην 

εμήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «ν Πξνκεζεπηήο» 

 

Λακβάλνληαο ππφςε: 

 

1) Σελ ππ. αξηζ. ....................... δηαθήξπμε ηεο ΔΤΓΑΠ Α.Δ. γηα ηελ πξνκήζεηα 

πιηθψλ δηθηχνπ 

2) Σελ ππ' αξηζκ   ................ ζχκβαζε ζπκθσλίαο - πιαηζίνπ κεηαμχ ηεο 

ΔΤΓΑΠ θαη ηνπ Πξνκεζεπηή. 

3) Σελ απφ ........................ Πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή (αξ. πξση. 

.....................) ζηα πιαίζηα ηνπ mini κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ. 
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4) Σελ ππ. Αξηζ.  ...............................  απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηεο ΔΤΓΑΠ Α.Δ., κε ηελ νπνία θαηαθπξψζεθε ην απνηέιεζκα  ηνπ mini 

κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ ζηνλ Πξνκεζεπηή. 

 

πκθψλεζαλ θαη έθαλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθφινπζα: 

 

Άξζξν 1: Οξηζκνί 

 

Αλαζέησλ Φνξέαο/Αγνξαζηήο: Ζ ΔΤΓΑΠ Α.Δ. ε νπνία κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο ζρεηηθήο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηε ζχλαςε ηεο 

ζπκθσλίαο πιαίζην, γηα (2) δχν έηε, δηελεξγεί ηνπο mini κεηνδνηηθνχο 

δηαγσληζκνχο (call-off) θαη ζπλάπηεη ηηο εθηειεζηηθέο ηεο ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ 

ζπκβάζεηο. 

 

Αληίθιεηνο: Σν πξφζσπν πνπ ν ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ κε έγγξαθε δήισζή ηνπ, 

ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ 

(νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax, θηλεηφ, 

email θιπ.) νξίδεη σο ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο 

ΔΤΓΑΠ Α.Δ. κε απηφλ θαη απηφο κε ππεχζπλε δήισζή  ηνπ απνδέρζεθε ην 

δηνξηζκφ απηφ. 

 

Δληνιή: νηαδήπνηε νδεγία ή εληνιή δίδεηαη γξαπηψο απφ ηελ ΔΤΓΑΠ ή ηελ 

Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηεο Πξνκήζεηαο ζηνλ 

Πξνκεζεπηή ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηεο σο άλσ Πξνκήζεηαο. 

 

Έγγξαθν: θάζε ρεηξφγξαθε, δαθηπινγξαθεκέλε ή έληππε εηδνπνίεζε, 

εληνιή ή νδεγία ή πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη βάζεη ηεο χκβαζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηειεηππηψλ, ησλ ηειεγξαθεκάησλ θαη ησλ 

ηειενκνηνηππηψλ. 

 

Πξνκήζεηα: Όπσο εμεηδηθεχεηαη ζηε χκβαζε 
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Μini κεηνδνηηθφο Γηαγσληζκφο: Ο δηαγσληζκφο πνπ ιακβάλεη ρψξα ρσξίο 

πξνεγνχκελε πξνθήξπμε ζε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο πκθσλίαο -  Πιαηζίνπ 

πνπ έρεη ήδε ππνγξαθεί θαη ν νπνίνο δηεμάγεηαη αλάκεζα ζηνπο αλαδφρνπο 

ηεο σο άλσ χκβαζεο πκθσλίαο – Πιαηζίνπ επί ησ ηέιεη λα ππνγξαθεί ε 

εθηειεζηηθή ζχκβαζε. 

 

Ζκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο: Ζ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 

χκβαζεο 

 

Ζκέξα: ε εκεξνινγηαθή εκέξα. 

 

Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο (ΔΠΠ): Σν αξκφδην ζπιινγηθφ 

φξγαλν πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ΔΤΓΑΠ, κε βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηελ επίβιεςε 

γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ηεο Πξνκήζεηαο. 

 

Πξνζεζκίεο: ηα αλαθεξφκελα ζηε χκβαζε ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε Ζκέξεο, 

πνπ αξρίδνπλ λα ππνινγίδνληαη απφ ηελ επνκέλε ηεο πξάμεο, ελέξγεηαο ή 

γεγνλφηνο πνπ νξίδεηαη ζηε χκβαζε σο αθεηεξία. Όηαλ ε ηειεπηαία εκέξα 

ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζπκπίπηεη κε κε εξγάζηκε εκέξα, ε πξνζεζκία 

ιήγεη ζην ηέινο ηεο πξψηεο εξγάζηκεο εκέξαο κεηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 

 

Πξνζθνξά: ε ππ' αξηζκ. Πξση.   ........................  πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή 

πξνο ηελ ΔΤΓΑΠ. 

 

χκβαζε: ε παξνχζα ζπκθσλία πνπ ζπλάπηνπλ θαη ππνγξάθνπλ ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο Πξνκήζεηαο, φπσο είλαη δπλαηφ λα 

ηξνπνπνηεζεί ή ζπκπιεξσζεί εγγξάθσο. 

 

πκβαηηθφ ηίκεκα: ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ αληάιιαγκα γηα ηελ πινπνίεζε 

ηεο Πξνκήζεηαο. 
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Άξζξν 2. Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο χκβαζεο 

 

Με ηελ παξνχζα, ε ΔΤΓΑΠ ΑΔ αλαζέηεη θαη ν Πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη, 

έλαληη ηεο ακνηβήο πνπ αλαθέξεηαη πην θάησ ζηελ παξνχζα, ηελ πινπνίεζε 

ηεο Πξνκήζεηαο ......................................... ηεο Καηεγνξίαο ....... Ζ  Πξνκήζεηα  

ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηελ ππ' αξηζκ  ....................... ζχκβαζε 

ζπκθσλίαο – πιαηζίνπ κεηαμχ ηεο ΔΤΓΑΠ θαη ηνπ Πξνκεζεπηή ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ Πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή θαη ηελ ππ' αξηζκ. ........................ 

απφθαζε θαηαθχξσζεο ηεο ΔΤΓΑΠ Α.Δ. 

 

πγθεθξηκέλα , ε  Πξνκήζεηα  πεξηιακβάλεη  ηα  θάησζη είδε ηεο Καηεγνξίαο 

.......................: 

 

Α/Α 
Κσδηθφο 

Τιηθνχ 

Πεξηγξαθή 

Τιηθνχ 
Πνζφηεηα 

    

    

 

 

Άξζξν 3: Πνζφηεηα – Υξφλνο Παξάδνζεο 

Σα πξνκεζεπφκελα πιηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζην αλσηέξσ άξζξν πξέπεη λα 

παξαδνζνχλ σο θάησζη: 

 

ΔΗΓΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΥΡΟΝΟ 

ΠΑΡΑΓΟΖ  

(απφ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο) 
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Ζ Σηκή κνλάδαο ηνπ πιηθνχ θαη ε ζπλνιηθή ηηκή ηεο πξνκήζεηαο νξίδνληαη σο 

θαησηέξσ: 

 

 

 

Δηδηθφηεξα, ν Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχζεη ηελ ΔΤΓΑΠ ΑΔ κε 

ηηο πξναλαθεξφκελεο θαηαθπξσζείζεο πνζφηεηεο, ζπλνιηθήο αμίαο   

..................................... Δπξψ  πιένλ  ΦΠΑ  .... %.  

 

Σα Πξντφληα ζα είλαη ππφ ηελ επζχλε ηνπ Πξνκεζεπηή θαη ε ΔΤΓΑΠ Α.Δ. δελ 

θέξεη θακία επζχλε γηα νπνηαδήπνηε απψιεηα ή δεκηά ζε Πξντφλ κέρξη ηελ 

αλεπηθχιαθηε παξαιαβή, ε νπνία ππνδειψλεη θαη ηελ απνδνρή, ή φηαλ ν 

Πξνκεζεπηήο είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη φηη ε απψιεηα ή ε δεκία πξνθιήζεθε 

ή ζπληειέζηεθε εμ ππαηηηφηεηαο ηεο ΔΤΓΑΠ Α.Δ. 

 

Ο ρξφλνο αληαπφθξηζεο κεηά ηελ απνζηνιή ηεο παξαγγειίαο απφ ηελ 

ΔΤΓΑΠ Α.Δ. νξίδεηαη ζε 3 κήλεο ην αξγφηεξν απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

παξνχζαο. ε πεξίπησζε αδηθαηνιφγεηεο θαζπζηέξεζεο ζηελ Παξάδνζε 

ησλ παξαγγειζέλησλ Πξντφλησλ ή κέξνπο απηψλ, ηζρχνπλ νη φξνη ηνπ 

Άξζξνπ 6. 

 

Άξζξν 4: Παξαιαβή Τιηθψλ  

 

4.1. Ζ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ αξκφδηα 

επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο, πνπ ζα ζπγθξνηεζεί γηα ην 

ζθνπφ απηφ θαη ζα εθδίδεη ζρεηηθά πξσηφθνιια παξαιαβήο.  

 

ΔΗΓΟ 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΤΛΗΚΧΝ 

ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΤΛΗΚΧΝ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΤΝΟΛΟ 

ΥΧΡΗ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ  

ΦΠΑ .. % 
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4.2. Ο πξνβιεπφκελνο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ηεο πξνκήζεηαο 

κπνξεί ζε πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο λα παξαηείλεηαη κέρξη ην ¼ απηνχ, 

χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή πνπ ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά 

εγγξάθσο εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε κέξα πνπ ζπλέβε ην γεγνλφο πνπ 

ζπληζηά αλσηέξα βία. ε πεξίπησζε φκσο θαηά ηελ νπνία παξέιζεη ην σο 

άλσ εηθνζαήκεξν ν πξνκεζεπηήο ράλεη ην δηθαίσκά ηνπ απηφ. 

 

4.3. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί 

εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο θαηά ηα αλσηέξσ 

ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ε πξνκήζεηα ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη 

έθπησηνο επηβαιινκέλσλ ησλ θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ 

ησλ άξζξσλ 5 θαη 6 ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

 

4.4. Με αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΔΤΓΑΠ Α.Δ. θαη χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ mini κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ, ν 

ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί λα κεηαηίζεηαη. Μεηάζεζε επηηξέπεηαη 

κφλν φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη 

πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ηεο 

ζπκβαηηθήο πξνκήζεηαο. ηηο πεξηπηψζεηο κεηάζεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ 

παξάδνζεο δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο. 

 

4.5. Ζ Δπηηξνπή Παξαιαβήο δχλαηαη:  

α) λα παξαιάβεη ην πιηθφ,  

β) λα παξαιάβεη ην πιηθφ κε παξαηεξήζεηο ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο,  

γ) λα απνξξίςεη ην πιηθφ. 

 

4.6. Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο παξαιάβεη ην πιηθφ κε παξαηεξήζεηο, 

αλαθέξεη ζην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν ηηο απνθιίζεηο πνπ παξνπζηάδεη απηφ απφ 

ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη δηαηππψλεη αηηηνινγεκέλα ηε γλψκε ηεο γηα ην 

δήηεκα αλ ην πιηθφ είλαη θαηάιιειν ή φρη γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη. 

Δθφζνλ θξηζεί απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε ππεξεζία ηνπ Αγνξαζηή, 

φηη νη παξεθθιίζεηο ηνπ πιηθνχ δελ επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ θαη 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ 

νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα 
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εγθξηζεί ε παξαιαβή ηνπ πιηθνχ, κε ή ρσξίο έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο 

ηηκήο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, εθφζνλ θξηζεί απφ ηελ αξκφδηα θαηά 

πεξίπησζε ππεξεζία, φηη νη παξεθθιίζεηο ηνπ πιηθνχ επεξεάδνπλ ηελ 

θαηαιιειφηεηά ηνπ θαη δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, κε αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ, ην πιηθφ κπνξεί λα απνξξηθζεί.  

 

Άξζξν 5: Απνδνρή – Απφξξηςε Πξντφλησλ – Αληηθαηάζηαζε 

 

5.1. Ο Αγνξαζηήο δχλαηαη λα απνξξίςεη ηελ Παξάδνζε ή κέξνο απηήο ζε 

πεξίπησζε πνπ ηα Πξντφληα δελ είλαη απηά πνπ παξήγγεηιε θαη δελ πιεξνχλ ηηο 

ζπλνκνινγεκέλεο ηδηφηεηεο - φξνπο ηεο παξαγγειίαο. Πξντφληα πνπ απνξξίπηνληαη 

ζα ζεσξνχληαη σζάλ λα κελ έρνπλ παξαδνζεί, ν δε Πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζηηο 

θπξψζεηο ηεο εθπξφζεζκεο παξάδνζεο, εθηφο εάλ εγθξηζεί ε αληηθαηάζηαζή ηνπο.  

 

5.2. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη κεηά ηελ 

πξνζθφκηζε ίζεο πνζφηεηαο κε ηελ απνξξηθζείζα θαη αθνχ απηή παξαιεθζεί 

νξηζηηθά. ηελ πεξίπησζε απηή ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη 

ηελ πνζφηεηα πνπ απνξξίθζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε κέζα ζε είθνζη (20) 

εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο λέαο πνζφηεηαο. Ζ 

πξνζεζκία απηή κπνξεί λα παξαηαζεί χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή, 

πνπ ππνβάιιεηαη απαξαίηεηα πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

εθπλνή ηεο, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ κε ηελ νπνία 

θαη επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζε πνζνζηφ 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο. Αλ παξέιζεη ε πξνζεζκία απηή θαη ε παξάηαζε 

πνπ ρνξεγήζεθε θαη ν πξνκεζεπηήο δελ παξέιαβε ηελ απνξξηθζείζα 

πνζφηεηα, ν θνξέαο κπνξεί λα πξνβεί ζηελ θαηαζηξνθή ή εθπνίεζε ηεο 

πνζφηεηαο απηήο, θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 

5.3 ε πεξίπησζε πνπ παξέιζεη ε πξνζεζκία ησλ είθνζη (20) εκεξψλ θαη ν 

Πξνκεζεπηήο δελ απνζχξεη ηελ απνξξηθζείζα πνζφηεηα ησλ ππφ πξνκήζεηα 

πξντφλησλ, ε ΔΤΓΑΠ Α.Δ. δχλαηαη λα πξνβεί πεξαηηέξσ ζε νπνηεζδήπνηε 

λφκηκεο θαηάιιειεο ελέξγεηεο, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο επηζηξνθήο ηνπο ζε 

απνζήθε ηνπ Πξνκεζεπηή, θαηφπηλ πξνεγνχκελεο γξαπηήο ελεκέξσζήο ηνπ. 

ηελ πεξίπησζε απηή ηα ζρεηηθά έμνδα βαξχλνπλ ηνλ Πξνκεζεπηή. 
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5.4. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο 

πνζφηεηαο ησλ ππφ πξνκήζεηα πξντφλησλ, ε ΔΤΓΑΠ Α.Δ., κε απφθαζή ηεο, 

κπνξεί λα εγθξίλεη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο κε άιιε, 

πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο κέζα ζε ηαθηή 

πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη κε ηελ απφθαζε απηή. Ζ πξνζεζκία απηή δελ κπνξεί 

λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ  ½  ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, 

ζε πεξίπησζε, πνπ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ. Δάλ ν 

Πξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πξντφληα πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ 

πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, 

θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. Με 

απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 

ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε επηζηξνθή ζηνλ πξνκεζεπηή 

ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ πξηλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο, κε ηελ 

πξνυπφζεζε ν πξνκεζεπηήο λα θαηαζέζεη ρξεκαηηθή εγγχεζε πνπ λα 

θαιχπηεη ηελ θαηαβιεζείζα αμία ηεο πνζφηεηαο πνπ απνξξίθζεθε. 

 

5.5. ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ Πξνκεζεπηή λα αληηθαηαζηήζεη ηα 

αθαηάιιεια πξντφληα, ε ΔΤΓΑΠ Α.Δ., ρσξίο βιάβε φισλ ησλ άιισλ 

δηθαησκάησλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε, έρεη ην δηθαίσκα λα 

πξνκεζεπηεί φκνηα κε ηα πην πάλσ πξντφληα απφ άιιε πεγή θαη λα απαηηήζεη 

ηπρφλ πξφζζεηα έμνδα ή δεκηέο απφ ηνλ Πξνκεζεπηή. 

 

Άξζξν 6: Κπξψζεηο γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ παξάδνζε  

 

ε πεξίπησζε πνπ ε πξνκήζεηα παξαδνζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ 

ρξφλνπ, ή κεηά ηε ιήμε ηεο πξναλαθεξφκελεο εηο ζην άξζξν 4 παξ. 2  

ρνξεγεζείζαο παξάηαζεο, ή ηελ φπνηα κεηάζεζε ζχκθσλα κε ην αξ. 5 ηεο 

παξνχζαο, επηβάιιεηαη, εθηφο ησλ πξνβιεπφκελσλ θαηά πεξίπησζε 

θπξψζεσλ θαη πξφζηηκν πνπ ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

1. Αλ ην πιηθφ παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηεο 

παξνχζαο, κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ 

ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ηπρφλ ρνξεγήζεθε, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% 

επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα.  

2. Σα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε, πνζνζηά πξνζηίκσλ ππνινγίδνληαη επί 

ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ πιηθψλ ρσξίο 

Φ.Π.Α. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε 
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ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα ην πξφζηηκν 

ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο. 

3. Δθφζνλ ν πξνκεζεπηήο έρεη ιάβεη πξνθαηαβνιή, εθηφο απφ ην 

πξνβιεπφκελν θαηά ηα αλσηέξσ πξφζηηκν, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ 

θαη ηφθνο επί ηνπ πνζνχ ηεο πξνθαηαβνιήο, πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ 

επφκελε ηεο ιήμεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, κέρξη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ 

ζπκβαηηθνχ πιηθνχ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην ηνπ πνζνζηνχ 

ηνπ ηφθνπ ππεξεκεξίαο. 

4. Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη 

κε παξαθξάηεζε απφ ην πνζφ είζπξαμεο ηνπ πξνκεζεπηή ή ζε 

πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο 

εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο δελ θαηαζέζεη ην 

απαηηνχκελν πνζφ. 

5. ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη 

επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

 

Άξζξν 7: Κήξπμε πξνκεζεπηή εθπηψηνπ 

 

7.1. Ο Πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο ζηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: 

Α) Δάλ ν πξνκεζεπηήο δελ πξνζήιζε λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε κέζα 

ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ 

Γ.. ηεο ΔΤΓΑΠ Α.Δ., χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο 

δηελέξγεηαο ηνπ mini κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη θαηαπίπηεη εηο βάξνο ηνπ 

ε εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζπκθσλίαο – πιαίζην. 

Β) Με ηε ίδηα δηαδηθαζία ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά 

έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα ηνπ πνπ απνξξέεη απφ 

απηή, εθφζνλ δελ παξέδσζε ή δελ αληηθαηέζηεζε ηα πιηθά κέζα ζην 

ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζην ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε. 

 

7.2. Ο πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο φηαλ ε πξνκήζεηα δελ 

παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηνπ Αγνξαζηή ή αλ ζπληξέρνπλ 

ιφγνη αλσηέξαο βίαο, ην βάξνο απφδεημεο ησλ νπνίσλ θέξεη ν πξνκεζεπηήο. 
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7.3. ηελ σο άλσ πεξίπησζε ηνπ αξ. 7.1. παξ. Β), κε ηελ απφθαζε θήξπμεο 

πξνκεζεπηή εθπηψηνπ απφ ηε ζχκβαζε κπνξεί λα ηνπ παξαζρεζεί ε 

δπλαηφηεηα παξάδνζεο ηεο πξνκήζεηαο κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο 

εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ γίλεηαη εηο βάξνο ηνπ, πέξαλ 

ηεο νπνίαο νπδεκία παξάδνζε απνξξηθζέλησλ πιηθψλ γίλεηαη δεθηή. 

 

7.4. ηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, 

αλάζεζε ή ζχκβαζε, επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΔΤΓΑΠ Α.Δ. 

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ mini κεηνδνηηθνχ 

δηαγσληζκνχ θαη θαηφπηλ θιήζεο ηνπ πξνκεζεπηή πξνο παξνρή εμεγήζεσλ 

αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

α) ηελ πεξίπησζε έθπησζεο απφ ηελ θαηαθχξσζε, θαηάπησζε ηεο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζπκθσλίαο – πιαίζην.   

β) ηηο πεξηπηψζεηο έθπησζεο απφ ηελ αλάζεζε ή ζχκβαζε, θαηάπησζε 

νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο,  

γ) Αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζε βάξνο ηνπ έθπησηνπ πξνκεζεπηή ζηνλ 

επφκελν πξνζθέξνληα πνπ είρε ιάβεη κέξνο ζην δηαγσληζκφ. Κάζε άκεζε ή 

έκκεζε πξνθαινχκελε δεκία ηεο ΔΤΓΑΠ Α.Δ. ή ηπρφλ δηαθέξνλ πνπ ζα 

πξνθχςεη, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ πξνκεζεπηή. Ο 

θαηαινγηζκφο απηφο γίλεηαη αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

πξαγκαηνπνηεζεί λέα αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο θαηά ηα παξαπάλσ 

νξηδφκελα. ηελ πεξίπησζε απηή ν ππνινγηζκφο ηνπ θαηαινγηδφκελνπ πνζνχ 

γίλεηαη κε βάζε θάζε ζηνηρείν, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θαη κε 

βάζε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 

δ) Καηαινγηζκφο ζηνλ πξνκεζεπηή πνζνχ ίζνπ κε ην 10% ηεο αμίαο ησλ 

πιηθψλ γηα ηα νπνία θεξχρζεθε έθπησηνο, φηαλ ηνπ δφζεθε ην δηθαίσκα λα 

παξαδψζεη ηα πιηθά κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ πνπ γίλεηαη εηο βάξνο ηνπ, αλεμάξηεηα εάλ ηειηθά έθαλε ρξήζε ή 

φρη ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ. ηελ πεξίπησζε απηή έρνπλ εθαξκνγή θαη ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 4 ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ. 

ε) ε πεξίπησζε πνπ ε πξνκήζεηα πιηθνχ ζε βάξνο εθπηψηνπ πξνκεζεπηή 

γίλεηαη κε ηξνπνπνίεζε φξσλ ή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο θαηαθχξσζεο, 

ηεο αλάζεζεο ή ηεο ζχκβαζεο, απφ ηηο νπνίεο θεξχρζεθε έθπησηνο, θαηά 

πεξίπησζε, θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δηαθέξνληνο ζε βάξνο ηνπ, ιακβάλεηαη 

ππφςε ε δηαθνξά πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη απφ ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ 
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φξσλ ή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ε νπνία ζπκςεθίδεηαη κε ην πξνο 

θαηαινγηζκφ πνζφ. 

 

Άξζξν 8: Τπνρξεψζεηο Πξνκεζεπηή 

 

8.1. Καζ' φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο Πξνκήζεηαο, ν Πξνκεζεπηήο ζα 

πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ ΔΤΓΑΠ Α.Δ. θαη ηελ Τπεξεζία 

Πξνκεζεηψλ, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε 

έγγξαθεο παξαηεξήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο Πξνκήζεηαο θαη λα 

παξέρεη νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο δεηεζνχλ ζρεηηθά κε ηελ ελ ιφγσ 

Πξνκήζεηα. 

 

8.2. Ο Πξνκεζεπηήο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα 

ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ 

απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο χκβαζεο. ε 

πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο 

ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζε ηεο αθφκα θαη γηα ελέξγεηεο ή 

παξαιείςεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή ηξίησλ  πξνζηεζέλησλ  απφ απηφλ. 

 

8.3. ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ νινθιήξνπ 

ηνλ Πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ππνρξενχηαη κέζα ζε είθνζη (20) εξγάζηκεο κέξεο 

απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα 

ηα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ ΔΤΓΑΠ Α.Δ. ηα απαξαίηεηα 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

 

8.4. Ο Πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πινπνηήζεη θαη λα 

παξαδψζεη ηελ Πξνκήζεηα, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα ζρεηηθά άξζξα 

ηεο παξνχζαο, εθηειψληαο πξνζεθφλησο φιεο ηηο επηκέξνπο εξγαζίεο, πνπ 

απηφ πεξηιακβάλεη, δηαζέηνληαο άηνκα κε ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία, 

ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

χκβαζεο. 

 

8.5. Ο Πξνκεζεπηήο εγγπάηαη θαη θέξεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο, 

πνπ πξνβιέπνληαη ή απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα χκβαζε θαη ην Νφκν. 
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Άξζξν 9: Δθρψξεζε 

 

9.1. Δθρψξεζε είλαη νπνηαδήπνηε ζπκθσλία δπλάκεη ηεο νπνίαο ν 

Πξνκεζεπηήο κεηαβηβάδεη ηε χκβαζε ή κέξνο απηήο ζε ηξίηνπο. 

Ο Πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί λα εθρσξήζεη ή λα κεηαβηβάζεη ηελ παξνχζα 

χκβαζε ή κέξνο απηήο ή νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ή ππνρξέσζε ή ζπκθέξνλ 

ηνπ πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, ρσξίο πξνεγνχκελε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηνπ 

Αλαζέηνληνο Φνξέα. 

 

9.2. Ζ έγθξηζε κηαο εθρψξεζεο απφ ηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα πξνυπνζέηεη φηη 

ην ηξίην κέξνο ζην νπνίν γίλεηαη ε εθρψξεζε πιεξνί ηα θξηηήξηα 

θαηαιιειφηεηαο πνπ ίζρπζαλ γηα ηελ αλάζεζε ηεο χκβαζεο. Γηα ηνλ έιεγρν 

πιεξφηεηαο ησλ θξηηεξίσλ απφ ηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα, ν Πξνκεζεπηήο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη θάζε δπλαηφ ζηνηρείν θαη πιεξνθνξία πνπ 

αθνξά ζην ηξίην κέξνο. 

 

9.3. Ζ έγθξηζε κηαο εθρψξεζεο απφ ηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα δελ απαιιάζζεη 

ηνλ Πξνκεζεπηή απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ην κέξνο ηεο χκβαζεο πνπ 

έρεη ήδε εθηειέζεη ή ην κέξνο πνπ δελ έρεη εθρσξεζεί. 

 

9.4. Ο Αλαζέησλ Φνξέαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη φπσο ν ηξίηνο ζηνλ 

νπνίν εθρσξείηαη ε χκβαζε αλαιάβεη θαη ηηο ππνρξεψζεηο γηα ην κέξνο ηεο 

χκβαζεο ην νπνίν έρεη ήδε εθηειεζηεί. 

 

Άξζξν 10: Ακνηβή – Σξφπνο Πιεξσκήο 

 

10.1. Ζ ακνηβή πνπ ζα θαηαβιεζεί απφ ηελ ΔΤΓΑΠ Α.Δ. ζηνλ Πξνκεζεπηή 

αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ................................................................ 

(..........................) επξψ, πιένλ ΦΠΑ ....% πνζνχ χςνπο 

.......................................................... (......................) επξψ, ήηνη ζπλνιηθφ 

πνζφ ...................................................................... (..........................) επξψ.  
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10.2. Οη ηηκέο πεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο παξάδνζεο, κεηαθνξάο θαη 

νπνηνδήπνηε άιιν θφζηνο πνπ πηζαλφλ λα πξνθχπηεη ζηα πιαίζηα ηεο 

Παξάδνζεο, αιιά δελ πεξηιακβάλνπλ Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ) 

 

10.3. Όια ηα ηηκνιφγηα πνπ εθδίδνληαη απφ ηνλ Πξνκεζεπηή θαη νη αθφινπζεο 

πιεξσκέο απφ ηνλ Αγνξαζηή πξνο ηνλ Πξνκεζεπηή ζα είλαη ζε Δπξψ. 

 

10.4. Ζ πιεξσκή ζα γίλεη κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή 

ησλ πιηθψλ (ήηνη, κεηά ηε ζχληαμε θαη ππνγξαθή απφ ηηο αξκφδηεο επηηξνπέο 

ηνπ Αγνξαζηή ησλ πξσηνθφιισλ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο 

παξαιαβήο ησλ πιηθψλ) θαη ζε δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ εθαηφλ είθνζη 

(120) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ παξαπάλσ πξσηνθφιινπ, 

εάλ ην ηηκνιφγην εθδφζεθε πξηλ ηελ έθδνζε ηνπ νξηζηηθνχ πξσηνθφιινπ 

πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ή ζε 120 εκέξεο απφ ηελ έθδνζε ηνπ 

ηηκνινγίνπ, εθφζνλ απηφ εθδφζεθε κεηά ηελ έθδνζε ηνπ νξηζηηθνχ 

πξσηνθφιινπ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο. 

 

10.5. Σα αλαθεξφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ηζρχνπλ εθφζνλ 

γίλεηαη εκπξφζεζκε παξάδνζε ηνπ πιηθνχ. ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο 

παξάδνζεο ε πιεξσκή ζα παξαηείλεηαη θαηά ην αλαγθαίν δηάζηεκα πνπ 

απαηηείηαη γηα ηε ιήςε απφθαζεο πεξί θαηαινγηζκνχ ή κε πνηληθψλ ξεηξψλ 

θαη θπξψζεσλ 

 

10.6. ε πεξίπησζε κε πιεξσκήο ηνπ πξνκεζεπηή, εληφο ηεο αλσηέξσ 

αλαθεξνκέλεο πξνζεζκίαο, ν Αγνξαζηήο νθείιεη ηφθνπο ππεξεκεξίαο απφ 

ηελ εκέξα πνπ αθνινπζεί ηελ εκεξνκελία πιεξσκήο. Οη νθεηιφκελνη ηφθνη 

ππεξεκεξίαο, ππνινγίδνληαη κε βάζε ην επηηφθην πνπ εθαξκφδεη ε 

Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα («Δπηηφθην αλαθνξάο») πξνζαπμεκέλν θαηά 7 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο («πεξηζψξην»). Ο αγνξαζηήο θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο, 

ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε θαη νθείιεη ηφθνπο κφιηο παξέιζεη ε σο άλσ 

πξνβιεπφκελε πξνζεζκία. 

 

10.7. Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ησλ εμήο 

δηθαηνινγεηηθψλ:  
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α) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ή ζε 

πεξίπησζε απηνδίθαηεο παξαιαβήο, απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ 

ζηελ απνζήθε, ζχκθσλα κε ην ην άξζξν 208. 

β) Απνδεηθηηθφ εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε ηνπ θνξέα. 

γ) Σηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή εηο ηξηπινχλ πνπ λα αλαθέξεη ηελ έλδεημε 

«Δμνθιήζεθε». 

δ) Δμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ πξνκεζεπηή, εάλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ 

έλδεημε «Δμνθιήζεθε». 

ε) Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο. 

 

10.8. Καηά ηε πιεξσκή, ζα παξαθξαηείηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή Φφξνο 

Δηζνδήκαηνο (ΦΔ), ζε πνζνζηφ 4% επί ηνπ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

θαζαξή αμία ηνπ πιηθνχ, αθαηξνπκέλσλ ησλ θξαηήζεσλ, ζε εθαξκνγή ηνπ 

άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 2198/94. 

 

10.9. Ζ θαηαθπξσζείζα ηηκή ηνπ πιηθνχ, έρεη απμεζεί θαηά ην αλαινγνχλ 

πνζνζηφ ηνπ ΦΠΑ (24%), πνπ ζα βαξχλεη ηελ Τπεξεζία. Ζ ΔΤΓΑΠ Α.Δ. είλαη 

ππνρξεσκέλε λα θαηαβάιεη ην αλαινγνχλ πνζφ ηνπ ΦΠΑ (24%) ζηνλ 

πξνκεζεπηή, θαηά ηελ εμφθιεζε ησλ ζρεηηθψλ ηηκνινγίσλ, φπσο θαη γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ. 

 

Άξζξν 11: Πξφηππα πνηφηεηαο θαη έιεγρνο πνηφηεηαο πξντφλησλ  

 

Ο Αγνξαζηήο δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεί νπνηνπζδήπνηε ειέγρνπο θαηά ηελ 

Παξάδνζε, θαη πξηλ ηελ απνδνρή ησλ Πξντφλησλ, έηζη ψζηε λα επηβεβαηψλεη 

ηε ζπκκφξθσζε ηνπο κε ηα Πξντφληα πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 2 θαη 3 ηεο 

παξνχζαο. Πέξα απφ απηνχο ηνπο ειέγρνπο, ε Τπεξεζία Πξνκεζεηψλ 

δχλαηαη, θαη ρσξίο θακία εηδνπνίεζε, λα πξνβαίλεη ζε ηπραίνπο (πνηνηηθνχο 

θαη/ή πνζνηηθνχο) ειέγρνπο ζε δείγκαηα ησλ παξαδνζέλησλ Πξντφλησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε χκβαζε. ε πεξίπησζε πνπ ηα παξαδνζέληα Πξντφληα 

απφ ηνλ Πξνκεζεπηή δελ είλαη απηά πνπ παξαηίζεληαη ζην άξζξν 2 θαη 3 ηεο 

παξνχζαο, ε Τπεξεζία Πξνκεζεηψλ δχλαηαη λα πξνβεί ζηηο επηπιένλ 

ελέξγεηεο πνπ ζεσξεί απαξαίηεηεο θαηά ηνπ Πξνκεζεπηή, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Άξζξνπ 6 πεξί θπξψζεσλ. 

17PROC005971184 2017-03-24



ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ 

254 
 

 

Άξζξν 12: Απνπνίεζε Γηθαησκάησλ 

 

Ζ παξάιεηςε ελφο ζπκβαιιφκελνπ Μέξνπο λα αμηψλεη ηελ απζηεξή 

εθπιήξσζε νπνηαζδήπνηε δηάηαμεο ηεο χκβαζεο, ή ε παξάιεηςε ή 

νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε ελφο ζπκβαιιφκελνπ Μέξνπο ζηελ άζθεζε 

νπνηνπδήπνηε δηθαηψκαηνο ή αμηψζεηο απνθαηάζηαζεο, δελ ζπληζηά 

παξαίηεζε απφ ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ θαη δελ κπνξεί λα επηθέξεη κείσζε 

ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε. 

 

Άξζξν 13: Υξφλνο Αληαπφθξηζεο  

 

Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αληαπνθξηζεί κέζα ζε 3 κήλεο απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο παξνχζαο. Σνλίδεηαη δε φηη ν Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα 

παξαδψζεη ηα πιηθά ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΔΤΓΑΠ. Ο Αγνξαζηήο 

ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηα Πξντφληα πνπ θέξνπλ ειαηηψκαηα κε άζηθηε θαη 

αλαιινίσηε ηε  ζπζθεπαζία ηνπο. 

 

Άξζξν 14: Γηάιπζε ηεο ζχκβαζεο 

 

14.1. Δάλ νπνηνδήπνηε ζπκβαιιφκελν Μέξνο παξαβηάζεη νπνηνδήπνηε φξν 

ηεο χκβαζεο ηνλ νπνίν δελ είλαη ζε ζέζε λα επαλνξζψζεη, ή, εάλ είλαη ζε 

ζέζε λα επαλνξζψζεη, δελ ην πξάμεη κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ ζηηγκή ηεο 

ζρεηηθήο γξαπηήο εηδνπνίεζεο ηνπ απφ ην άιιν ζπκβαιιφκελν Μέξνο, ην 

άιιν ζπκβαιιφκελν Μέξνο δχλαηαη λα ηεξκαηίζεη ηελ χκβαζε ιακβάλνληαο 

άκεζα κέηξα θαη ελεκεξψλνληαο γξαπηψο ην ζπκβαιιφκελν Μέξνο πνπ 

δηέπξαμε ηελ παξάβαζε ρσξίο λα ζίγνληαη νπνηαδήπνηε άιια δηθαηψκαηα ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ Μεξψλ ζρεηηθά κε ηελ παξάβαζε, ή κε νπνηνδήπνηε άιιν 

ηξφπν απνξξένληα απφ ηε χκβαζε. 

 

14.2. Δπηπιένλ, ε ΔΤΓΑΠ Α.Δ. χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γ.. δχλαηαη λα 

ηεξκαηίζεη ηε χκβαζε, κεηά απφ πξνεηδνπνίεζε 7 εκεξψλ πξνο ηνλ 

Πξνκεζεπηή, γηα έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο πην θάησ ιφγνπο: 
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Α. Ο Πξνκεζεπηήο αδπλαηεί λα επηθαηξνπνηήζεη ηα δηθαηνινγεηηθά 

παξαδεθηνχ θαη θαηαιιειφηεηαο βάζεη ησλ νπνίσλ αλαδείρζεθε κεηνδφηεο 

ζηε ζπκθσλία – πιαίζην ή αδπλαηεί λα πξνζθνκίζεη ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά εληφο ηνπ νξηδφκελνπ απφ ηελ ΔΤΓΑΠ Α.Δ. ρξφλν.  

Β. Ο Πξνκεζεπηήο ή νπνηνζδήπνηε θαηαζθεπαζηήο ησλ Πξντφλησλ 

απαζρνιεί ή εθκεηαιιεχεηαη αλήιηθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ, θαηά παξάβαζε 

ησλ άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο. 

Γ. Ο Πξνκεζεπηήο, γηα πεξηζζφηεξεο απφ δχν θνξέο, απνηπγράλεη λα 

νινθιεξψζεη Παξαγγειίεο ρσξίο αηηηνιφγεζε. 

Γ. Ο Πξνκεζεπηήο Παξαδίδεη Πξντφληα ηα νπνία δελ είλαη ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηφζν ηεο παξνχζαο φζν θαη ηεο 

ζπκθσλίαο – πιαηζίνπ ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο ζπλάπηεηαη ε παξνχζα. 

Δ. Ο Πξνκεζεπηήο πξνκεζεχεη Πξντφληα ηα νπνία δελ είλαη απζεληηθά ή/θαη 

παξαβηάδεη δηθαηψκαηα δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο ή νπνηεζδήπνηε 

απαγνξεχζεηο ή πεξηνξηζκνχο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Κνηλνηηθφ θαη 

Δζληθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην. 

Ε. ε πεξίπησζε νπνηνπδήπνηε άιινπ ζνβαξνχ, κε πξνβιεπφκελνπ 

ιφγνπ πνπ θξίλεηαη δηθαηνινγεκέλνο θαη εθφζνλ αηηηνινγείηαη εηδηθά. 

 

14.3. Μεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο χκβαζεο, ν Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα 

νινθιεξψζεη νπνηαδήπνηε Παξαγγειία βξίζθεηαη ζε ηζρχ, ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο χκβαζεο. Χζηφζν, ε ΔΤΓΑΠ Α.Δ. χζηεξα απφ 

απφθαζε ηνπ Γ.. δχλαηαη λα απνθαζίζεη ηελ αθχξσζε ηεο Παξαγγειίαο. 

 

14.4. Ο Πξνκεζεπηήο δε δχλαηαη λα απαηηήζεη νπνηνδήπνηε πνζφ πέξαλ ηνπ 

νξίνπ ησλ πνζψλ πνπ νθείινληαη ζε απηφλ γηα Πξντφληα πνπ έρνπλ ήδε 

παξαδνζεί θαη έρνπλ γίλεη  απνδεθηά, νχηε δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απνδεκίσζε 

γηα νπνηαδήπνηε απψιεηα ή δεκία πνπ έρεη ππνζηεί σο απνηέιεζκα ηνπ 

ηεξκαηηζκνχ ηεο χκβαζεο, πιελ ηπρφλ νθεηινκέλσλ ηφθσλ ππεξεκεξίαο. 

Καλέλα ζπκβαιιφκελν Μέξνο δε ζεσξείηαη φηη αζεηεί ηηο  ππνρξεψζεηο ηνπ , 

φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηε χκβαζε, εθφζνλ ε εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ απηψλ εκπνδίδεηαη απφ νπνηνδήπνηε γεγνλφο αλσηέξαο βίαο, 

ε νπνία πξνθχπηεη κεηά απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο 

απφ ηα δχν κέξε. 
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14.5. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Άξζξνπ, ν φξνο "αλσηέξα βία" 

αλαθέξεηαη ζε γεγνλφηα φπσο απεξγίεο (εθηφο εάλ απηέο πεξηνξίδνληαη ζηνπο 

εξγαδφκελνπο ηνπ Πξνκεζεπηή), θαηαιήςεηο ή άιιεο εξγαζηαθέο δηαηαξαρέο, 

ερζξνπξαμίεο, πνιέκνπο θεξπγκέλνπο ή κε, απνθιεηζκνχο, εμεγέξζεηο, 

ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, επηδεκίεο, θαηνιηζζήζεηο, ζεηζκνχο, θαηαηγίδεο, 

θεξαπλνχο, πιεκκχξεο, εκθχιηεο δηαηαξαρέο, εθξήμεηο θαη νπνηαδήπνηε άιια 

απξφβιεπηα ζπκβάληα πνπ είλαη πέξαλ απφ ηνλ έιεγρν ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

Μεξψλ θαη ηα νπνία ζπκβαίλνπλ ζηελ επηθξάηεηα ηεο Διιεληθήο 

Γεκνθξαηίαο, ζηελ νπνία ε Κπβέξλεζε αζθεί απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ή ζηνλ 

ηφπν εγθαηάζηαζεο ηνπ Πξνκεζεπηή ή ζηνλ ηφπν θαηαζθεπήο ησλ 

Πξντφλησλ θαη ηα νπνία δε δχλαηαη λα αληηκεησπηζηνχλ απφ θαλέλα απφ ηα 

κέξε κε ηε δένπζα επηκέιεηα. 

 

Άξζξν 15: Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο 

 

Ο πξνκεζεπηήο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο, θαηέζεζε 

ζηελ ΔΤΓΑΠ Α.Δ. εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο ………....…….. κε αξηζκφ 

………………………. πνζνχ  ……………………………(νινγξάθσο θαη 

αξηζκεηηθψο) επξψ, πνπ θαιχπηεη ην 5% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, 

πιένλ ΦΠΑ, ηζρχνο κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο. 

 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Αγνξαζηή κε ηελ 

έγγξαθε εηδνπνίεζε πξνο ηελ εγγπήηξηα ηξάπεδα θαη θνηλνπνίεζε πξνο ηνλ 

Πξνκεζεπηή ζε πεξίπησζε παξάβαζεο θάπνηνπ φξνπ ηεο παξνχζαο  ή/θαη  

ηεο δηαθήξπμεο θαη ζε δηάζηεκα ηξηψλ εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε απηήο γηα 

επηθείκελε θαηάπησζε. 

 

Άξζξν 16: Δκπηζηεπηηθφηεηα – Τπνρξέσζε Δρεκχζεηαο  

 

16.1. Κάζε ζπκβαιιφκελν Μέξνο ππνρξενχηαη λα ρεηξίδεηαη ηηο επαίζζεηεο 

πιεξνθνξίεο πνπ αλήθνπλ ζε άιιν ζπκβαιιφκελν Μέξνο σο εκπηζηεπηηθέο 

θαη λα ηηο δηαζθαιίδεη αλαιφγσο. Γηα λα ζεσξείηαη κηα πιεξνθνξία 

εκπηζηεπηηθή, ην ζπκβαιιφκελν Μέξνο πνπ δηαδίδεη ηέηνηα πιεξνθνξία 

πξέπεη λα ελεκεξψλεη, ηα ππφινηπα ζπκβαιιφκελα Μέξε γηα ηελ 

εκπηζηεπηηθή ηεο θχζε θαηά ηελ δηάδνζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 
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16.2. Καλέλα ζπκβαιιφκελν Μέξνο δε δχλαηαη λα απνθαιχπηεη νπνηαδήπνηε 

επαίζζεηε πιεξνθνξία πνπ αλήθεη ζε άιιν ζπκβαιιφκελν Μέξνο πξνο άιιν 

πξφζσπν ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζπγθαηάζεζε ηνπ πξψηνπ 

ζπκβαιιφκελνπ Μέξνπο, εθηφο αλ ε ζπκβνιή ησλ πξνζψπσλ απηψλ είλαη 

απαξαίηεηε ζε ηέηνην βαζκφ πνπ λα επεξεάδεη ηελ εθηέιεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ Μεξψλ ππφ ηνπο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο ηεο χκβαζεο ή εθηφο θαη αλ ε απνθάιπςε επηηξέπεηαη απφ 

ηηο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο. Καη' εμαίξεζε, ήδε κε ηελ παξνχζα παξέρεηαη ε 

άδεηα ζηνλ Πξνκεζεπηή λα αλαθνηλψλεη, λα δεκνζηνπνηεί, θαζψο θαη λα 

αλαθέξεη ζηα πιαίζηα ζπκκεηνρήο ηνπ ζε άιινπο δηαγσληζκνχο ηελ ηδηφηεηά 

ηνπ σο πξνκεζεπηή ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο. 

 

16.3. ε πεξίπησζε αζέηεζεο απφ ηνλ Πξνκεζεπηή ηεο σο άλσ 

ππνρξέσζήο ηνπ, ν Αλαζέησλ Φνξέαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαιχζεη ηε 

χκβαζε θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 14 ή/θαη λα θνζηνινγήζεη θαη 

απαηηήζεη πιεξσκή γηα φιεο ηηο δεκίεο πνπ ηπρφλ έρεη ππνζηεί εμαηηίαο ηεο 

δηαξξνήο. 

 

Άξζξν 17: Δπηρεηξεκαηηθή Γενληνινγία θαη χγθξνπζε πκθεξφλησλ 

 

Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαζηεξψζεη θαη λα δηαηεξεί ηα θαηάιιεια 

επηρεηξεκαηηθά πξφηππα, δηαδηθαζίεο θαη ειέγρνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

εθείλσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ απνθπγή νπνηνπδήπνηε πξαγκαηηθνχ ή 

θαηλνκεληθνχ αηνπήκαηνο ή λα απνηξέςεη νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ή φξνπο πνπ 

ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε ζχγθξνπζε κε ην βέιηηζην ζπκθέξνλ ηνπ 

Αγνξαζηή. Ζ Τπνρξέσζε απηή ηζρχεη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπ Πξνκεζεπηή ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε 

ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ Αγνξαζηή. Οη πξνζπάζεηεο ηνπ Πξνκεζεπηή πξέπεη 

λα πεξηιακβάλνπλ, αιιά φρη λα πεξηνξίδνληαη, ζηε ιήςε φισλ ησλ 

απαξαίηεησλ κέηξσλ πξνο απνθπγή πξάμεο ησλ ππαιιήισλ ή ησλ 

αληηπξνζψπσλ ηνπ γηα ηε δεκηνπξγία, απνδνρή, παξνρή ή πξνζθνξά δψξσλ 

πεξηζζφηεξν απφ ηελ πξνθαζνξηζκέλε αμία, πιεξσκέο, δάλεηα ή άιιεο 

ζθνπηκφηεηεο ζε νπνηνλδήπνηε γηα ζθνπνχο επεξεαζκνχ ησλ αηφκσλ, 

εηαηξεηψλ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, νχησο ψζηε λα ελεξγήζνπλ αληίζεηα κε 

ην δεκφζην ζπκθέξνλ. 
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Άξζξν 18: Αλσηέξα Βία 

 

Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ 

ηνπο ππνρξεψζεσλ, ζην κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε 

πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο. Ο Πξνκεζεπηήο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο 

αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο πνπ εκπίπηεη ζηελ 

έλλνηα ηεο αλσηέξαο βίαο, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη θαη επηθαιεζζεί πξνο ηελ 

ΔΤΓΑΠ Α.Δ. ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληφο απνζβεζηηθήο 

πξνζεζκίαο είθνζη (20) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ 

πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Ζ ΔΤΓΑΠ Α.Δ. 

ππνρξενχηαη λα απαληήζεη εληφο είθνζη (20) πεξαηηέξσ εξγάζηκσλ εκεξψλ 

ζην ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ Πξνκεζεπηή, δηαθνξεηηθά κε ηελ πάξνδν άπξαθηεο 

ηεο πξνζεζκίαο ηεθκαίξεηαη απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο απαιιαζζφκελνπ ηνπ 

Πξνκεζεπηή απφ ηελ ππνρξέσζε λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απηέο 

πνπ θσιχνληαη απφ ην γεγνλφο ηεο αλσηέξαο βίαο.  

 

Άξζξν 19: Δθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 

 

Ζ χκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη εθηειεζηεί φηαλ παξαδνζεί νξηζηηθά ην ζχλνιν 

ηεο Πξνκήζεηαο, γίλεη ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο θαη 

εθπιεξσζνχλ νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο απφ ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεπζνχλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα 

πξνβιεπφκελα ζηε χκβαζε θαη ην Νφκν. 

 

Άξζξν 20: Λνηπέο Γηαηάμεηο 

 

20.1. Σα ζπκβαηηθά ηεχρε αιιεινζπκπιεξψλνληαη. ε πεξίπησζε αζάθεηαο 

ή δηαθνξεηηθήο ξχζκηζεο κεηαμχ ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ε ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο θαη ηζρχνο είλαη ε αθφινπζε:  

Α) Σεχρε Γεκνπξάηεζεο κε ηελ εμήο ζεηξά ηζρχνο: 

i) Γηαθήξπμε,  

ii)  Γεληθνί Όξνη,  

iii)  Δηδηθνί Όξνη – Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο,  
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iv) Πίλαθεο ελδεηθηηθψλ πνζνηήησλ πιηθψλ θαη ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη  

v) ηα Παξαξηήκαηά ηνπο 

Β) Ο Ν. 4412/2016 

Γ) Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή  

Γ) Ζ πκθσλία – Πιαίζην κεηαμχ ηνπ Αλαζέηνληνο Φνξέα θαη ηνπ 

πξνκεζεπηή 

Δ) Ζ εθηειεζηηθή ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ Αλαζέηνληνο Φνξέα θαη ηνπ 

πξνκεζεπηή 

 

20.2. Γηα ηα ζέκαηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα θαλέλα ζπλαθέο 

θείκελν ή έγγξαθν ή ζηνηρείν πξνυπάξρνλ απηήο δελ έρεη νπνηαδήπνηε  

ηζρχ ή κπνξεί λα ιεθζεί ππ' φςε γηα ηελ εξκελεία ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο, 

εθηφο αλ ξεηψο θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ παξνχζα χκβαζε. 

 

20.3. Αληίθιεηνο ηνπ Πξνκεζεπηή, ζηνλ νπνίν κπνξνχλ λα γίλνληαη φιεο νη 

θνηλνπνηήζεηο απφ ηελ ΔΤΓΑΠ Α.Δ. πξνο ηνλ Πξνκεζεπηή, νξίδεηαη κε ηελ 

παξνχζα ν ............................. Ζ θνηλνπνίεζε εγγξάθσλ απφ ηελ ΔΤΓΑΠ 

Α.Δ. ζηνλ Πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη ηαρπδξνκηθά ζηε δηεχζπλζε απηή ή κε θαμ. 

 

Άξζξν 21: Δθαξκνζηέν Γίθαην – Δπίιπζε Γηαθνξψλ 

 

21.1. Ο Πξνκεζεπηήο θαη ν Αλαζέησλ Φνξέαο ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ 

θάζε δηαθνξά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο χκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί κε βάζε ηελ θαιή πίζηε 

θαη ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε. 

 

21.2. Δπί δηαθσλίαο θάζε δηαθνξά ζα ιχεηαη απφ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηα δηθαζηήξηα Αζελψλ, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη ην Διιεληθφ 

θαη ην θνηλνηηθφ. 

 

21.3. Γελ απνθιείεηαη σζηφζν γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ 

ζπκθσλνχλ θαη ηα δχν κέξε, λα πξνβιεθζεί ζηε ζχκβαζε πξνζθπγή ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ αληί ησλ δηθαζηεξίσλ ζε δηαηηεζία ζχκθσλα πάληα κε ηελ 
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ειιεληθή λνκνζεζία θαη κε φζα κεηαμχ ηνπο ζπκθσλήζνπλ. Αλ δελ επέιζεη 

ηέηνηα ζπκθσλία, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο αλήθεη ζηα 

ειιεληθά δηθαζηήξηα θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν.  

 

21.4. ε πίζησζε ησλ αλσηέξσ ζπλεηάγε ην παξφλ ζε δχν πξσηφηππα, έλα 

έιαβε έθαζην ζπκβαιιφκελν κέξνο. 

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΦΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΦΧΖ 

 

ΔΝΣΤΠΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ 

 

ΠΡΟ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΔΤΓΑΠ Α.Δ. 

 

ΚΧΓΗΚΟ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΔΤΓΑΠ (1) 

ΔΚΓΟΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΔΤΓΑΠ (2): 

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΔΤΓΑΠ (3): 

 

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΔΤΓΑΠ (4) 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ 

(5) 

ΑΠΑΝΣΖΔΗ – 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ (6) 

   

   

   

 

 

Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ (7)
 

 

 

ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΔΝΣΤΠΟΤ: 

 

(1) Αλαγξάθεηαη ν θσδηθφο ηεο πξνδηαγξαθήο, γηα ηελ νπνία δειψλεηαη 

ζπκκφξθσζε (Παξάδεηγκα: ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΔΤΓΑΠ 521_01). 

 

(2) Αλαγξάθεηαη ε έθδνζε ηεο πξνδηαγξαθήο, γηα ηελ νπνία δειψλεηαη 

ζπκκφξθσζε (Παξάδεηγκα: 1ε). 
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(3) Αλαγξάθεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο πξνδηαγξαθήο, γηα ηελ νπνία 

δειψλεηαη ζπκκφξθσζε (Παξάδεηγκα: 1ε ). ηελ πεξίπησζε κε χπαξμεο 

ηξνπνπνίεζεο, ε ζέζε απηή ηνπ εληχπνπ παξακέλεη θελή. 

 

(4) Αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο παξαγξάθνπ ή ππνπαξαγξάθνπ ηεο 

πξνδηαγξαθήο, γηα ηελ νπνία δειψλεηαη ζπκκφξθσζε (Παξάδεηγκα: 3.2.1.). 

ηνλ πίλαθα ηνπ εληχπνπ αλαγξάθνληαη απαξαίηεηα φιεο νη παξάγξαθνη θαη 

ππνπαξάγξαθνη ηνπ ηεχρνπο πξνδηαγξαθήο. Δθφζνλ κία παξάγξαθνο ή 

ππνπαξάγξαθνο έρεη θαηαξγεζεί απφ ηελ αλαγξαθφκελε ηξνπνπνίεζε, ε 

ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθνο ή ππνπαξάγξαθνο ηεο πξνδηαγξαθήο δελ 

πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πίλαθα ηνπ εληχπνπ. ηνλ πίλαθα πεξηιακβάλνληαη θαη 

νη αξηζκνί παξαγξάθσλ ή ππνπαξαγξάθσλ, πνπ πξνζηέζεθαλ κε ηελ 

αλαγξαθφκελε ηξνπνπνίεζε. 

 

(5) Αλαγξάθεηαη ν ηίηινο ηεο παξαγξάθνπ ηεο πξνδηαγξαθήο, γηα ηελ νπνία 

δειψλεηαη ζπκκφξθσζε. ηελ πεξίπησζε ππνπαξαγξάθσλ, γηα ηηο νπνίεο 

δελ ππάξρεη ηίηινο, αλαγξάθεηαη είηε ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηεο ππνπαξαγξάθνπ ή νη πξψηεο ηξείο έσο πέληε ιέμεηο ηεο 

ππνπαξαγξάθνπ, αθνινπζνχκελεο απφ απνζησπεηηθά. Δθφζνλ ν ηίηινο, ην 

πεξηερφκελν ή ε ζχληαμε κίαο παξαγξάθνπ ή ππνπαξαγξάθνπ έρεη 

ηξνπνπνηεζεί απφ ηελ αλαγξαθφκελε ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξψλεηαη ν ηίηινο, 

ην πεξηερφκελν ή νη αξρηθέο ιέμεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηξνπνπνίεζε. 

 

(6) Αλαγξάθεηαη παξαηήξεζε, σο πξνο ηελ ζπκθσλία ή ηελ ππεξθάιπςε 

ηεο ζρεηηθήο απαίηεζεο, ηεο παξαγξάθνπ ή ππνπαξαγξάθνπ ηεο 

πξνδηαγξαθήο (Παξάδεηγκα: πκθσλψ). ηελ πεξίπησζε ππεξθάιπςεο, 

απηή αηηηνινγείηαη θαη, θαηά πεξίπησζε, επηζπλάπηνληαη ζρεηηθά έγγξαθα, 

πνπ επηβεβαηψλνπλ ηελ αηηηνιφγεζε. Γίλεηαη επίζεο αλαγξαθή (ή επηζχλαςε), 

δεηνχκελσλ ζηελ πξνδηαγξαθή, ζηνηρείσλ ή δηεπθξηλίζεσλ. Γηα ηηο 

παξαγξάθνπο ή ππνπαξαγξάθνπο, πνπ δελ αθνξνχλ ηελ ζπγθεθξηκέλε 

πξνκήζεηα, αλαθέξεηαη ζηελ ηξίηε ζηήιε ηνπ πίλαθα ε παξαηήξεζε, «Με 

ζρεηηθή», ή άιιε παξφκνηα. Οη παξαηεξήζεηο αθνξνχλ ζηελ πξνδηαγξαθή, 

γηα ηελ νπνία δειψλεηαη ζπκκφξθσζε, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ 

αλαθεξφκελε ηξνπνπνίεζε. 

 

(7) Υψξνο γηα ηα ζηνηρεία θαζψο θαη, εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηε δηαδηθαζία 

πξνζθνξψλ, ηελ ππνγξαθή θαη ηελ ζθξαγίδα ηνπ πξνζθέξνληνο. 
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ΠΗΝΑΚΔ ΤΚΔΤΑΗΧΝ 

 

 

 

# Κωδικόσ Είδουσ Περιγραφι Μ/Μ υςκευαςία

1 1301100029 ΣΩΛΘΝΑΣ PE ΡΟΛΥΑΙΘ ΥΔ Φ25 PN16 MRS10 ΕΡΕΝΔ ΑΛΟΥΜ ΜΡΛΕ ΜΕΤ Σε ρολλά των 100 μζτρων.

2 1301100001 ΣΩΛΘΝΑΣ PE ΡΟΛΥΑΙΘ ΥΔ Φ32 PN16 ΕΡΕΝΔ ΑΛΟΥΜ ΜΕΤ
Σε ρολλά των 100 μζτρων. Σε κάκε παλζτα μποροφν να τοποκετθκοφν μζχρι 18 κουλοφρεσ, 

δθλ 1.800 μζτρα.

3 1301100033 ΣΩΛΘΝΑΣ PE ΡΟΛΥΑΙΘ ΥΔ Φ63 PE100 PN16 MRS10 SDR11 ΜΕΤ Σε ρολλά των 100 μζτρων.

4 1301100022 ΣΩΛΘΝΑΣ PE ΡΟΛΥΑΙΘ ΥΔ Φ110 PE100 PN16 MRS10 SDR11 ΜΕΤ
Σε πλαίςια ξφλινα με τςζρκι δεμζνα ςε ζξι (6) τουλάχιςτον ςθμεία. Το κάκε πακζτο κα είναι 

διαςτάςεων 1m Χ 1m Χ 6m περίπου

5 1301100023 ΣΩΛΘΝΑΣ PE ΡΟΛΥΑΙΘ ΥΔ Φ160 PE100 PN16 MRS10 SDR11 ΜΕΤ
Σε πλαίςια ξφλινα με τςζρκι δεμζνα ςε ζξι (6) τουλάχιςτον ςθμεία. Το κάκε πακζτο κα είναι 

διαςτάςεων 1m Χ 1m Χ 6m περίπου

6 1301100034 ΣΩΛΘΝΑΣ PE ΡΟΛΥΑΙΘ ΥΔ Φ200 PE100 PN16 MRS10 SDR11 ΜΕΤ
Σε πλαίςια ξφλινα με τςζρκι δεμζνα ςε ζξι (6) τουλάχιςτον ςθμεία. Το κάκε πακζτο κα είναι 

διαςτάςεων 1m Χ 1m Χ 6m περίπου

7 1301100035 ΣΩΛΘΝΑΣ PE ΡΟΛΥΑΙΘ ΥΔ Φ250 PE100 PN16 MRS10 SDR11 ΜΕΤ
Σε πλαίςια ξφλινα με τςζρκι δεμζνα ςε οκτϊ (8) τουλάχιςτον ςθμεία. Το κάκε πακζτο κα 

είναι διαςτάςεων 1m Χ 1m Χ 12m περίπου

8 1301100036 ΣΩΛΘΝΑΣ PE ΡΟΛΥΑΙΘ ΥΔ Φ315 PE100 PN16 MRS10 SDR11 ΜΕΤ
Σε πλαίςια ξφλινα με τςζρκι δεμζνα ςε οκτϊ (8) τουλάχιςτον ςθμεία. Το κάκε πακζτο κα 

είναι διαςτάςεων 1m Χ 1m Χ 12m περίπου

9 1301100039 ΣΩΛΘΝΑΣ PE ΡΟΛΥΑΙΘ ΥΔ Φ400 PE100 PN16 MRS10 SDR11 ΜΕΤ
Σε πλαίςια ξφλινα με τςζρκι δεμζνα ςε οκτϊ (8) τουλάχιςτον ςθμεία. Το κάκε πακζτο κα 

είναι διαςτάςεων 1m Χ 1m Χ 12m περίπου

ΩΛΘΝΕ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟΤ
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# Κωδικόσ Είδουσ Περιγραφι Μ/Μ υςκευαςία

1 1460100006 ΡΟΛΛΑΡΛΟ PE100 SDR9 DN63 ΡΑ 4Χ3/4" ΡΩΜΑ-ΡΩΜΑ ΤΕΜ
Σε ξφλινθ ςυςκευαςία τοποκετθμζνα «ςτα ίςια» 

ανά 100 τεμάχια. 

2 1460200001 ΡΟΛΛΑΡΛΟ PE100 SDR9 DN63 ΡΑ 6Χ3/4" ΚΑΜΡ90ΜΟΙ-ΡΩΜΑ ΤΕΜ
Σε ξφλινθ ςυςκευαςία τοποκετθμζνα «ςτα ίςια» 

ανά 100 τεμάχια. 

3 1460200002 ΡΟΛΛΑΡΛΟ PE100 SDR9 DN63 ΡΑ 8Χ3/4" ΚΑΜΡ90ΜΟΙ-ΡΩΜΑ ΤΕΜ
Σε ξφλινθ ςυςκευαςία τοποκετθμζνα «ςτα ίςια» 

ανά 100 τεμάχια. 

4 1460200009 ΡΟΛΛΑΡΛΟ Ε100 SDR9 DN63 ΡΑ 10Χ3/4" ΚΑΜΡ90ΜΟΙ-ΡΩΜΑ ΤΕΜ
Σε ξφλινθ ςυςκευαςία τοποκετθμζνα «ςτα ίςια» 

ανά 80 τεμάχια. 

5 1460200004 ΡΟΛΛΑΡΛΟ PE100 SDR9 DN63 ΡΑ 12Χ3/4" ΚΑΜΡ90ΜΟΙ-ΡΩΜΑ ΤΕΜ
Σε ξφλινθ ςυςκευαςία τοποκετθμζνα «ςτα ίςια» 

ανά 80 τεμάχια. 

6 1460200005 ΡΟΛΛΑΡΛΟ PE100 SDR9 DN63 ΡΑ 14Χ3/4" ΚΑΜΡ90ΜΟΙ-ΡΩΜΑ ΤΕΜ
Σε ξφλινθ ςυςκευαςία τοποκετθμζνα «ςτα ίςια» 

ανά 60 τεμάχια.

7 1460200006 ΡΟΛΛΑΡΛΟ PE100 SDR9 DN63 ΡΑ 16Χ3/4" ΚΑΜΡ90ΜΟΙ-ΡΩΜΑ ΤΕΜ
Σε ξφλινθ ςυςκευαςία τοποκετθμζνα «ςτα ίςια» 

ανά 60 τεμάχια. 

8 1460200007 ΡΟΛΛΑΡΛΟ PE100 SDR9 DN63 ΡΑ 20Χ3/4" ΚΑΜΡ90ΜΟΙ-ΡΩΜΑ ΤΕΜ
Σε ξφλινθ ςυςκευαςία τοποκετθμζνα «ςτα ίςια» 

ανά 40 τεμάχια. 

9 1460200008 ΡΟΛΛΑΡΛΟ PE100 SDR9 DN63 ΡΑ 24Χ3/4" ΚΑΜΡ90ΜΟΙ-ΡΩΜΑ ΤΕΜ
Σε ξφλινθ ςυςκευαςία τοποκετθμζνα «ςτα ίςια» 

ανά 40 τεμάχια. 

ΤΛΛΕΚΣΕ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟΤ ΓΙΑ ΣΘΝ ΣΟΠΟΘΕΣΘΘ ΤΔΡΟΠΑΡΟΧΩΝ
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ΕΞΑΡΣΘΜΑΣΑ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟΤ ΕΤΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ ΚΑΙ ΘΛΕΚΣΡΟΤΝΣΘΞΘ 

Κωδικόσ 
Είδουσ 

Περιγραφι Μ/Μ ΤΚΕΤΑΙΑ 

1425200001 ΓΩΝΙΑ PE100 SDR11 DN250 45ΜΟΙ PN16 ΤΕΜ 

ΣΕ ΧΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΡΑΝΩ ΣΕ ΕΥΩΡΑΛΕΤΑ 
ΤΥΛΙΓΜΕΝΑ ΜΕ ΣΕΛΟΦΑΝ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΘΑ ΑΝΑΓΑΦΕΤΑΙ 
ΕΞΩΤΕΙΚΑ Θ ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ 
Θ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΟΥ. 
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1 ΜΕΤΟ & ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΟΣ 1 ΤΟΝΟΣ 

1425300012 ΚΑΜΡΥΛΘ PE100 SDR11 DN90 90ΜΟΙ ΤΕΜ 

1425300013 ΚΑΜΡΥΛΘ PE100 SDR11 DN110 45ΜΟΙ ΤΕΜ 

1425300014 ΚΑΜΡΥΛΘ PE100 SDR11 DN110 90ΜΟΙ ΤΕΜ 

1425300001 ΚΑΜΡΥΛΘ PE100 SDR11 DN160 45ΜΟΙ ΤΕΜ 

1425300003 ΚΑΜΡΥΛΘ PE100 SDR11 DN160 90ΜΟΙ ΤΕΜ 

1425300005 ΚΑΜΡΥΛΘ PE100 SDR11 DN200 45ΜΟΙ ΤΕΜ 

1425300006 ΚΑΜΡΥΛΘ PE100 SDR11 DN200 90ΜΟΙ ΤΕΜ 

1425300015 ΚΑΜΡΥΛΘ PE100 SDR11 DN250 45ΜΟΙ ΤΕΜ 

1425300004 ΚΑΜΡΥΛΘ PE100 SDR11 DN250 90ΜΟΙ ΤΕΜ 

1425300008 ΚΑΜΡΥΛΘ PE100 SDR11 DN315 90ΜΟΙ ΤΕΜ 

1425500002 ΡΩΜΑ PE100 SDR11 DN63 PN16 ΤΕΜ 

1425500001 ΡΩΜΑ PE100 SDR11 DN110 PN16 ΤΕΜ 

1425500003 ΡΩΜΑ PE100 SDR11 DN160 PN16 ΤΕΜ 

1425500004 ΡΩΜΑ PE100 SDR11 DN200 PN16 ΤΕΜ 

1426100003 ΣΤΑΥΟΣ PE100 SDR11 DN110 PN16 ΤΕΜ 

1426100004 ΣΤΑΥΟΣ PE100 SDR11 DN160 PN16 ΤΕΜ 

1426100005 ΣΤΑΥΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ PE100 DN250Χ110 PN16 ΤΕΜ 

1426100006 ΣΤΑΥΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ PE100 DN250Χ200 PN16 ΤΕΜ 

1425100012 ΣΥΣΤΟΛΘ PE100 SDR11 DN160-110 ΤΕΜ 

1425100005 ΣΥΣΤΟΛΘ PE100 SDR11 DN200-160 ΤΕΜ 

1425100006 ΣΥΣΤΟΛΘ PE100 SDR11 DN250-200 ΤΕΜ 

1425400014 ΤΑΥ PE100 SDR11 DN110 ΤΕΜ 

1425400010 ΤΑΥ PE100 SDR11 DN160 ΤΕΜ 

1425400002 ΤΑΥ PE100 SDR11 DN200 ΤΕΜ 

1425400003 ΤΑΥ PE100 SDR11 DN315 ΤΕΜ 

1425400017 ΤΑΥ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ PE100 DN160Χ110 PN16 ΤΕΜ 

1425400020 ΤΑΥ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ PE100 DN250Χ110 PN16 ΤΕΜ 

1425400021 ΤΑΥ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ PE100 DN250Χ160 PN16 ΤΕΜ 

1470600007 
ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΗΑΣ PΕ100 SDR11 (ΑΡΟΛ ΣΩΛ = 90) 
ΜΕ ΧΑΛ/ΓΑΛΒ ΦΛΑΝΤΗΑ DN80 PN16-ΣΕΤ 

ΤΕΜ 

ΣΕ ΧΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΤΩΝ 2 - 10 ΤΕΜ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΡΑΝΩ ΣΕ 
ΕΥΩΡΑΛΕΤΑ ΤΥΛΙΓΜΕΝΑ ΜΕ ΣΕΛΟΦΑΝ.  ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΘΑ 
ΑΝΑΓΑΦΕΤΑΙ ΕΞΩΤΕΙΚΑ Θ ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, Ο ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ Θ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΟΥ.  
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1 ΜΕΤΟ & ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΟΣ 1 ΤΟΝΟΣ 

1470600008 
ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΗΑΣ PE100 SDR11 (ΑΡΟΛ ΣΩΛ = 110) 
ΜΕ ΧΑΛ/ΓΑΛΒ ΦΛΑΝΤΗΑ DN100 PN16-ΣΕΤ 

ΤΕΜ 

1470600024 
ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΗΑΣ PE100 SDR11 (ΑΡΟΛ ΣΩΛ = 160) 
ΜΕ ΧΑΛ/ΓΑΛΒ ΦΛΑΝΤΗΑ DN150 PN16-ΣΕΤ 

ΤΕΜ 

1470600018 
ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΗΑΣ PE100 SDR11 (ΑΡΟΛ ΣΩΛ = 200) 
ΜΕ ΧΑΛ/ΓΑΛΒ ΦΛΑΝΤΗΑ DN200 PN16-ΣΕΤ 

ΤΕΜ 

1470600026 
ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΗΑΣ PE100 SDR11 (ΑΡΟΛ ΣΩΛ = 250) 
ΜΕ ΧΑΛ/ΓΑΛΒ ΦΛΑΝΤΗΑ DN250 PN16-ΣΕΤ 

ΤΕΜ 

1470600021 
ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΗΑΣ PΕ100 SDR11 (ΑΡΟΛ ΣΩΛ = 315) 
ΜΕ ΧΑΛ/ΓΑΛΒ ΦΛΑΝΤΗΑ DN300 PN16-ΣΕΤ 

ΤΕΜ 

1470600027 
ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΗΑΣ PΕ100 SDR11 (ΑΡΟΛ ΣΩΛ = 315) 
ΜΕ ΧΑΛ/ΓΑΛΒ ΦΛΑΝΤΗΑ DN315 PN16-ΣΕΤ 

ΤΕΜ 
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ΕΞΑΡΣΘΜΑΣΑ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟΤ ΕΤΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ ΚΑΙ ΘΛΕΚΣΡΟΤΝΣΘΞΘ 

Κωδικόσ 
Είδουσ 

Περιγραφι Μ/Μ ΤΚΕΤΑΙΑ 

1428400002 ΘΛΕΚΤΟΓΩΝΙΑ Ε100 SDR11 DN63 90ΜΟΙ ΤΕΜ 

ΚΑΘΕ ΥΛΙΚΟ ΘΑ ΤΟΡΟΘΕΤΘΘΕΙ ΧΩΙΣΤΑ ΣΕ ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΔΙΑΦΑΝΘ ΚΛΕΙΣΤΘ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΤΘ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕ ΧΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΡΟΣΟΤΘΤΑΣ 
ΑΝΑΛΟΓΘΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΡΟΘΕΤΘΜΕΝΑ ΡΑΝΩ ΣΕ 
ΕΥΩΡΑΛΕΤΑ ΤΥΛΙΓΜΕΝΑ ΜΕ ΣΕΛΟΦΑΝ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΘΑ 
ΑΝΑΓΑΦΕΤΑΙ ΕΞΩΤΕΙΚΑ Θ ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, Ο ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ Θ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΟΥ. 
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1 ΜΕΤΟ & ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΟΣ 1 ΤΟΝΟΣ 

1428400004 ΘΛΕΚΤΟΓΩΝΙΑ Ε100 SDR11 DN110 45ΜΟΙ  ΤΕΜ 

1428400005 ΘΛΕΚΤΟΓΩΝΙΑ Ε100 SDR11 DN110 90ΜΟΙ ΤΕΜ 

1428400007 ΘΛΕΚΤΟΓΩΝΙΑ Ε100 SDR11 DN160 45ΜΟΙ ΤΕΜ 

1428400008 ΘΛΕΚΤΟΓΩΝΙΑ Ε100 SDR11 DN160 90ΜΟΙ ΤΕΜ 

1428100008 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΦΑ PE100 SDR11 DN63 ΤΕΜ 

ΚΑΘΕ ΥΛΙΚΟ ΘΑ ΤΟΡΟΘΕΤΘΘΕΙ ΧΩΙΣΤΑ ΣΕ ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΔΙΑΦΑΝΘ ΚΛΕΙΣΤΘ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΤΘ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕ ΧΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΡΟΣΟΤΘΤΑΣ 
ΑΝΑΛΟΓΘΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ* ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΡΟΘΕΤΘΜΕΝΑ ΡΑΝΩ ΣΕ 
ΕΥΩΡΑΛΕΤΑ ΤΥΛΙΓΜΕΝΑ ΜΕ ΣΕΛΟΦΑΝ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΘΑ 
ΑΝΑΓΑΦΕΤΑΙ ΕΞΩΤΕΙΚΑ Θ ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, Ο ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ Θ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΟΥ.  
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1 ΜΕΤΟ & ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΟΣ 1 ΤΟΝΟΣ 
 
*(DN160 ANA 5), (DN200 ANA 2), (DN250 ANA 2) 

1428100016 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΦΑ PE100 SDR11 DN90 ΤΕΜ 

1428100018 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΦΑ PE100 SDR11 DN110 ΤΕΜ 

1428100005 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΦΑ PE100 SDR11 DN160 ΤΕΜ 

1428100003 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΦΑ PE100 SDR11 DN200 ΤΕΜ 

1428100012 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΦΑ PE100 SDR11 DN250 ΤΕΜ 

1428100014 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΦΑ PE100 SDR11 DN315 ΤΕΜ 

1466100022 
ΘΛΕΚΤΟΣΕΛΛΑ ΡΑ PE100 SDR11 DN110 PN16 ΓΙΑ 
Ε ΟΕΙΧ ΣΡΕΙ ΘΘΛ1"  

ΤΕΜ 

ΣΕ ΧΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΤΩΝ 5-15 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΟΡΟΘΕΤΘΜΕΝΑ ΣΕ ΕΥΩΡΑΛΕΤΑ ΤΥΛΙΓΜΕΝΑ ΜΕ ΣΕΛΟΦΑΝ.  ΣΕ ΚΑΘΕ 
ΧΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΘΑ ΑΝΑΓΑΦΕΤΑΙ ΕΞΩΤΕΙΚΑ Θ ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΟΥ 
ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ Θ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΟΥ.  
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1 ΜΕΤΟ & ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΟΣ 1 ΤΟΝΟΣ 

1466100001 
ΘΛΕΚΤΟΣΕΛΛΑ ΡΑ PE100 SDR11 DN110 Ν16 ΓΙΑ 
Ε ΟΕΙΧ ΣΡΕΙ ΘΘΛ2"  

ΤΕΜ 

1466100002 
ΘΛΕΚΤΟΣΕΛΛΑ ΡΑ PE100 SDR11 DN160 PN16 ΓΙΑ 
Ε ΟΕΙΧ ΣΡΕΙ ΘΘΛ1"  

ΤΕΜ 

1466100009 
ΘΛΕΚΤΟΣΕΛΛΑ ΡΑ PE100 SDR11 DN160 Ν16 ΓΙΑ 
Ε ΟΕΙΧ ΣΡΕΙ ΘΘΛ2"  

ΤΕΜ 

1466100012 
ΘΛΕΚΤΟΣΕΛΛΑ ΡΑ PE100 SDR11 DN200 PN16 ΓΙΑ 
Ε ΟΕΙΧ ΣΡΕΙ ΘΘΛ1"  

ΤΕΜ 

1466100015 
ΘΛΕΚΤΟΣΕΛΛΑ ΡΑ PE100 SDR11 DN200 PN16 ΓΙΑ 
Ε ΟΕΙΧ ΣΡΕΙ ΘΘΛ2"  

ΤΕΜ 

1466100013 
ΘΛΕΚΤΟΣΕΛΛΑ ΡΑ PE100 SDR11 DN250 PN16 ΓΙΑ 
Ε ΟΕΙΧ ΣΡΕΙ ΘΘΛ1"  

ΤΕΜ 

1466100016 
ΘΛΕΚΤΟΣΕΛΛΑ ΡΑ PE100 SDR11 DN250 PN16 ΓΙΑ 
Ε ΟΕΙΧ ΣΡΕΙ ΘΘΛ2" 

ΤΕΜ 
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ΕΞΑΡΣΘΜΑΣΑ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟΤ ΕΤΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ ΚΑΙ ΘΛΕΚΣΡΟΤΝΣΘΞΘ 

Κωδικόσ 
Είδουσ 

Περιγραφι Μ/Μ ΤΚΕΤΑΙΑ 

1428200001 ΘΛΕΚΤΟΣΥΣΤΟΛΘ Ε100 SDR11 DN90-63 ΤΕΜ 

ΚΑΘΕ ΥΛΙΚΟ ΘΑ ΤΟΡΟΘΕΤΘΘΕΙ ΧΩΙΣΤΑ ΣΕ ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΔΙΑΦΑΝΘ ΚΛΕΙΣΤΘ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΤΘ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕ ΧΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΡΟΣΟΤΘΤΑΣ 
ΑΝΑΛΟΓΘΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΡΟΘΕΤΘΜΕΝΑ ΡΑΝΩ ΣΕ 
ΕΥΩΡΑΛΕΤΑ ΤΥΛΙΓΜΕΝΑ ΜΕ ΣΕΛΟΦΑΝ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΘΑ 
ΑΝΑΓΑΦΕΤΑΙ ΕΞΩΤΕΙΚΑ Θ ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, Ο ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ Θ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΟΥ. ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1 ΜΕΤΟ & 
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΟΣ 1 ΤΟΝΟΣ 

1428200002 ΘΛΕΚΤΟΣΥΣΤΟΛΘ Ε100 SDR11 DN110-90 ΤΕΜ 

1428200003 ΘΛΕΚΤΟΣΥΣΤΟΛΘ Ε100 SDR11 DN160-110 ΤΕΜ 

1428200007 ΘΛΕΚΤΟΣΥΣΤΟΛΘ Ε100 SDR11 DN200-160 ΤΕΜ 

1428200005 ΘΛΕΚΤΟΣΥΣΤΟΛΘ Ε100 SDR11 DN250-200 ΤΕΜ 

1428500002 ΘΛΕΚΤΟΤΑΥ Ε100 SDR11 DN63 ΤΕΜ 

ΚΑΘΕ ΥΛΙΚΟ ΘΑ ΤΟΡΟΘΕΤΘΘΕΙ ΧΩΙΣΤΑ ΣΕ ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΔΙΑΦΑΝΘ ΚΛΕΙΣΤΘ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΤΘ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕ ΧΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΡΟΣΟΤΘΤΑΣ 
ΑΝΑΛΟΓΘΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΡΟΘΕΤΘΜΕΝΑ ΡΑΝΩ ΣΕ 
ΕΥΩΡΑΛΕΤΑ ΤΥΛΙΓΜΕΝΑ ΜΕ ΣΕΛΟΦΑΝ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΘΑ 
ΑΝΑΓΑΦΕΤΑΙ ΕΞΩΤΕΙΚΑ Θ ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, Ο ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ Θ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΟΥ.  
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1 ΜΕΤΟ & ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΟΣ 1 ΤΟΝΟΣ 

1428500004 ΘΛΕΚΤΟΤΑΥ Ε100 SDR11 DN110 ΤΕΜ 

1428500005 ΘΛΕΚΤΟΤΑΥ Ε100 SDR11 DN160 ΤΕΜ 
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