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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

Αθήνα, 05/09/2019 

Αρ. Πρωτ.: 18672   

 

Θέμα: ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (Δ6741) 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.» 
(Δ6741) 

(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 77149) 
 

_________________________________________________________________________________ 

 

    Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. προβαίνει σε παροχή διευκρινίσεων επί του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
άνω των ορίων Δ6741 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.» (Δ6741) (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 77149), ως εξής: 
 

 Σας ενημερώνουμε ότι, 
 
1) το υλικό κατασκευής των ροδέλων θα είναι EPDM με πάχος τουλάχιστον 6 χλστ για την διάσταση 

¾” και πάχος τουλάχιστον 4 χλστ για την διάσταση 1”, όπως συνάγεται και από τα συνημμένα 
σχέδια της 524 Τεχνικής Προδιαγραφής (σελ. 128 της εν λόγω Διακήρυξης). 

 
2) Για τα ορειχάλκινα πώματα αρσενικού σπειρώματος (ΤΠ 522) δεν απαιτούνται πιστοποιητικά 

δοκιμών – τεστ από διαπιστευμένο εργαστήριο, όπως αναγράφεται στην παρ. 212 (σελ. 113) της εν 
λόγω Διακήρυξης. 

 
3)  Μετά από σχετική διερεύνηση διαπιστώθηκε ότι το κράμα κατασκευής CB 770S πληροί τις 

αιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης (ΤΠ 505) του εν λόγω διαγωνισμού, οπότε και 
γίνεται αποδεκτό. 

 
4) Για τα τμήματα 43,44 & 45 οι τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνονται στη διακήρυξη και είναι η 

Τ.Π. 505 (σελ. 181) & η Τ.Π. 506 (σελ 162 της διακήρυξης). Η τεχνική προδιαγραφή 506 
τροποποιείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα της παρ. 12 του παρόντος.  

5) Στην τεχνική προδιαγραφή 201.06 χαλύβδινες φλάντζες με λαιμό, αναφέρεται με σαφήνεια ότι «Οι 
διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται μαζί με την προσφορά τους να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού 
δείγματα, ανεξαρτήτως των ζητούμενων στο διαγωνισμό διαμέτρων φλαντζών, ως ακολούθως: α. 
Χαλύβδινη φλάντζα λαιμού διαμέτρου DN80  και ονομαστικής πίεσης PN16 – Ένα (1) τεμάχιο β. 
Χαλύβδινη φλάντζα λαιμού διαμέτρου DN400  και ονομαστικής πίεσης PN25 – Ένα (1) τεμάχιο». 

6) Στην προδιαγραφή 520.06 οι ανοχές των διαστάσεων των καλυμμάτων θα είναι οι ίδιες και στις δύο 
διαστάσεις ήτοι 331 +0/-3, προκειμένου τα καλύμματα να έχουν τετράγωνες διαστάσεις. Εκ 
παραδρομής, στο σχέδιο της τεχνικής προδιαγραφής των καλυμμάτων στη χ διάστασή τους 
αναγράφεται 331+0/-0.  
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7) Τροποποιείται η παράγραφος 35.3.1 «Λοιπές Απαιτήσεις» της τεχνικής προδιαγραφής 520.06 

«Κάλυμμα φρεατίου υδροληψίας από χυτοσίδηρο» ως εξής:  

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΕΝ 124-2 η σήμανση των καλυμμάτων θα έχει ως ακολούθως:  

Α) Το όνομα του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 124. 

Β) Η κατάλληλη κλάση του καλύμματος (Β125) 

Γ) Το όνομα ή το σήμα του κατασκευαστή. 

Δ) Το εργοστάσιο κατασκευής το οποίο μπορεί να είναι με κωδικό. 

Ε) Η ημερομηνία ή η εβδομάδα και ο χρόνος κατασκευής του καλύμματος (κωδικοποιημένος ή μη).  

Όλες οι ανωτέρω σημάνσεις θα είναι ορατές στην πάνω πλευρά των καλυμμάτων. Στην περίπτωση 
που αυτό δεν είναι εφικτό θα τοποθετούνται στην κάτω πλευρά των καλυμμάτων. Σε κάθε 
περίπτωση οι σημάνσεις Α & Β δηλαδή το όνομα του ευρωπαϊκού προτύπου & η κλάση των 
καλυμμάτων πάντοτε θα βρίσκονται στην πάνω πλευρά αυτών.  

8) Οι διαγωνιστικές διαδικασίες που υλοποιεί η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. είναι διακριτές και συνοδεύονται από τα 
προβλεπόμενα από το νόμο, μεταξύ των οποίων και τις απαιτούμενες για την υλοποίηση της 
διαγωνιστικής διαδικασίας τεχνικές προδιαγραφές. Η σύνταξη – επικαιροποίηση και 
αναπροσαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών αποτελεί δυναμική διαδικασία, η οποία εναπόκειται 
στην ευχέρεια των υπηρεσιακών δομών της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 

Ως εκ τούτου ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 36.1 (σελ. 147 της Διακήρυξης) της 
προδιαγραφής 520.06 όπου ρητά αναφέρεται ότι: «τα δείγματα δεν θα ελέγχονται ως προς τη 
σήμανσή τους άρα είναι δυνατό να μη φέρουν το λογότυπο της ΕΥΔΑΠ, ή άλλη σήμανση όπως 
αυτή φαίνεται στη κάτοψη του σχεδίου που συνοδεύει τη τεχνική προδιαγραφή».  

9) Για τους δύο τύπους βανοφρεατίων Φ90 & Φ150 (προδιαγραφή 527)  το υλικό κατασκευής από το 
καπάκι των βανοφρεατίων θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι από ελατό χυτοσίδηρο ποιότητας 
GGG40 ενώ το υπόλοιπο σώμα του βανοφρεατίου ενδέχεται να είναι είτε από ελατό χυτοσίδηρο 
ποιότητας GGG40 είτε εναλλακτικά από φαιό χυτοσίδηρο ποιότητας GG25. Στην τεχνική 
προδιαγραφή των βανοφρεατίων εκ παραδρομής δεν έχει αναφερθεί ότι για το υπόλοιπο σώμα 
του βανοφρεατίου υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής του από φαιό χυτοσίδηρο ποιότητας GG25.  

10) Τα επιτρεπόμενα εύρη ανά διάμετρο φλατζοζιμπώ αποτυπώνονται με σαφήνεια στην τεχνική 
προδιαγραφή αυτών 510.03. Επίσης, εξακολουθούν να ισχύουν τα αναγραφόμενα στην τεχνική 
προδιαγραφή ότι δηλαδή στην περίπτωση κατά την οποία προσφερθούν φλατζοζιμπώ με εύρη 
μεγαλύτερα αυτών που αναγράφονται στον πίνακα των φλατζοζιμπώ, τα οποία όμως εμπεριέχουν 
τα εύρη του πίνακα, τότε αυτά γίνονται αποδεκτά. 

11) Σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή (504) οι δικλείδες διατομής DN 50 πρέπει να φέρουν στο 
άνω άκρο του βάκτρου κεφαλή σχήματος κόλουρου πυραμίδας με τετράγωνες βάσεις 14x14mm 
και 20x20mm, ωφέλιμου μήκους τουλάχιστον 30mm. Η κεφαλή αυτή τοποθετείται για να είναι 
δυνατός ο χειρισμός των δικλείδων, οι οποίες τοποθετούνται σε βάθος εντός του εδάφους, με τα 
κλειδιά χειρισμού που χρησιμοποιεί η ΕΥΔΑΠ. Τα κλειδιά αυτά έχουν συγκεκριμένες διαστάσεις για 
να ταιριάζουν σε όλες τις βάνες αυτής της διατομής. 

Σχετικά με αναφορά περί του γεγονότος, ότι η ΕΥΔΑΠ έχει επιβεβαιώσει δύο (2) παραγγελίες 
συνολικής ποσότητας 500 τεμαχίων βανών DN50 χωρίς κεφαλή, διευκρινίζεται ότι οι βάνες αυτές 
χρησιμοποιήθηκαν ώστε να καλυφθούν πολύ συγκεκριμένες ανάγκες του Δικτύου Ύδρευσης, 
τοποθετήθηκαν πολύ κοντά στην επιφάνεια του εδάφους και είναι δυνατός ο χειρισμός τους με 
απλά υδραυλικά εργαλεία (π.χ. τσιμπίδα), χωρίς την ύπαρξη κλειδιών χειρισμού. Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ 
εναλλακτικά μπορεί να αποδεχτεί, οι δικλίδες DN50 να παραδοθούν χωρίς να συνοδεύονται από 
κεφαλή (καπελάκι). Σε αυτή την περίπτωση όμως ο άξονας χειρισμού θα πρέπει να έχει τέτοιο 
σχήμα και διαστάσεις ώστε να ταιριάζει στα κλειδιά χειρισμού που χρησιμοποιεί η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 

12) Για το τμήμα 45 του διαγωνισμού ισχύει η τεχνική προδιαγραφή (506) με την προϋπόθεση ότι οι 
σφαιρικές δικλίδες σπειρώματος αρσενικού – θηλυκού διαμέτρου ¾’’ (DN20) θα έχουν ελάχιστο 
μήκος 63mm και ελάχιστο βάρος 250gr, γεωμετρικά στοιχεία που εκ παραδρομής δεν 
συμπεριλήφθηκαν στην Τεχνική Προδιαγραφή. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην 
τεχνική προδιαγραφή 506.  
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 ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., σχετικά με τον ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, Δ6741 με 
τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.» (Α/Α 
ΕΣΗΔΗΣ: 77149), λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και δεδομένου ότι σε ορισμένες περιπτώσεις από 
τις παραπάνω οι δοθείσες απαντήσεις συνιστούν τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών, 
προκειμένου να διασφαλίσει την πληρότητα των προσφορών, καθώς και να εξασφαλίσει τη μέγιστη 
δυνατή συμμετοχή στον εν λόγω Διαγωνισμό, μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών από τις 06/09/2019, ώρα 12:00 στις 11/10/2019 και ώρα 12:00. Συνεπώς η ημερομηνία 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών μετατίθεται από τις 12/09/2019 ώρα 12:00, στις 17/10/2019 
και ώρα 12:00. 
 
 
Λόγω της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, η εγγύηση συμμετοχής θα 
πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του νέου χρόνου ισχύος των 
προσφορών. Στη περίπτωση αυτή, στην εγγυητική επιστολή συμμετοχής, θα πρέπει να αναγράφεται η 
νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
 
 
 
 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

 
 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΧΙΝΗΣ 
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