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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

Αθήνα, 04/10/2019  

Αρ. Πρωτ.: 20552  

 

Θέμα: 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) Όσον αφορά στα φλατζοζιμπώ, για ονομαστική διάμετρο φλάτζας DN250 με εύρος διαμέτρων 266-
301mm, μετά από έρευνα που διεξήχθη από την Διεύθυνση Δικτύου Ύδρευσης διαπιστώθηκε ότι απόκλιση 
κατά 1mm στο κάτω όριο του φλατζοζιμπώ δεν επηρεάζει τεχνικά τη λειτουργία του οπότε το εύρος 
διαμέτρων για το συγκεκριμένο φλατζοζιμπώ τροποποιείται από 266-301mm στα 267-301mm. 
Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω τροποποίηση συμβάλει στην περαιτέρω αύξηση του ανταγωνισμού.  

2) Όσον αφορά στις ορειχάλκινες δικλείδες σύρτου ελαστικής έμφραξης, σύμφωνα με την τεχνική 
προδιαγραφή, το υλικό κατασκευής των δακτυλίων (o-rings & στεγανότητας) θα είναι αντιβακτηριδιακό 
EPDM υψηλής αντοχής. Για τους συγκεκριμένους δακτυλίους αποδεκτό γίνεται και το υλικό κατασκευής 
NBR (Nitrile Butadiene Rubber) καθώς έχει παρόμοιες μηχανικές ιδιότητες με το υλικό EPDM.  

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα αναγραφόμενα στην παρ. 46.6 της Διακήρυξης Δ6741 (σελ. 187) ότι : «Όσον 
αφορά στην ποιότητα όλων των ελαστικών δακτυλίων και λοιπών μη μεταλλικών υλικών και την επίπτωση 
αυτών στην ποιότητα του νερού που έρχεται σε επαφή με τα υλικά αυτά, ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει 
πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε δίκτυα μεταφοράς πόσιμου νερού. Το πιστοποιητικό 
καταλληλότητας πρέπει να έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης της Ε.Ε. (ενδεικτικά: 
DVGW-ΤΖW Γερμανίας, ΚΙWA Ολλανδίας, WRΑS Μεγ.Βρετανίας, Ινστιτούτο Pasteur Γαλλίας, EBETAM 
κ.α.)». 

Οι ανωτέρω συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινήσεις δεν τροποποιούν ουσιωδώς τις προδιαγραφές 
και τους όρους της  Διακήρυξης Δ6741.  

 
                  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

                  ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 
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