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Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτων φορέας
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ A.E. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)
Ταχ. διεύθυνση: ΩΡΩΠΟΥ 156
Πόλη: GALATSI ATTIKIS
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική
Ταχ. κωδικός: 11146
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΠΟΥΡΗΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: diagonismoi@eydap.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2102144066
Φαξ:  +30 2102144646
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.eydap.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: www.eydap.gr

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.6) Κύρια δραστηριότητα
Ύδρευση

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΜΑΝΣΟΝ, ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ, ΦΡΕΑΤΙΑ ΒΑΝΝΩΝ
Αριθμός αναφοράς: Δ7235

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
44167200 Σφιγκτήρες επισκευής και δακτύλιοι

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η προμήθεια Υλικών Δικτύου Ύδρευσης (Μανσόν, Φλαντζοζιμπώ 
Αγκύρωσης, Ειδικά Τεμάχια Πολυαιθυλενίου, Φρεάτια Βαννών), σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές 
προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι (Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης) της παρούσας διακήρυξης.
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II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 425 890.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞ DN20 26-30Χ76 1ΑΡΜΟΣ
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167200 Σφιγκτήρες επισκευής και δακτύλιοι

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
4.500 τεμ. ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞ DN20 26-30Χ76 1ΑΡΜΟΣ

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 32 400.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞ DN25 32-37Χ76 1ΑΡΜΟΣ
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167200 Σφιγκτήρες επισκευής και δακτύλιοι
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II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
3.500 τεμ. ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞ DN25 32-37Χ76 1ΑΡΜΟΣ

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 25 550.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞ DN50 48-51Χ150 1ΑΡΜΟΣ
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167200 Σφιγκτήρες επισκευής και δακτύλιοι

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
1.500 τεμ. ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞ DN50 48-51Χ150 1ΑΡΜΟΣ

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 23 250.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
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Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞ DN63 60-70Χ250 1 APMOΣ
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167200 Σφιγκτήρες επισκευής και δακτύλιοι

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
4.000 τεμ. ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞ DN63 60-70Χ250 1 APMOΣ

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 96 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
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II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞ DN65 67-77Χ150 1ΑΡΜΟΣ
Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167200 Σφιγκτήρες επισκευής και δακτύλιοι

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
1.500 τεμ. ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞ DN65 67-77Χ150 1ΑΡΜΟΣ

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 21 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞ DN80 75-85X300 1 ΑΡΜΟΣ
Αριθμός τμήματος: 6

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167200 Σφιγκτήρες επισκευής και δακτύλιοι

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
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Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
400 τεμ. ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞ DN80 75-85X300 1 ΑΡΜΟΣ

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 12 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞ DN80 85-105X230 2ΑΡΜΟΙ
Αριθμός τμήματος: 7

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167200 Σφιγκτήρες επισκευής και δακτύλιοι

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
5.000 τεμ. ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞ DN80 85-105X230 2ΑΡΜΟΙ

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 125 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
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Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞ DN100 105-125X250 2APMOI
Αριθμός τμήματος: 8

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167200 Σφιγκτήρες επισκευής και δακτύλιοι

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
3.750 τεμ. ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞ DN100 105-125X250 2APMOI

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 120 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞ DN100 115-135Χ250 2ΑΡΜΟΙ
Αριθμός τμήματος: 9

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167200 Σφιγκτήρες επισκευής και δακτύλιοι

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
12.000 τεμ. ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞ DN100 115-135Χ250 2ΑΡΜΟΙ

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 384 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞ DN125 135-155Χ300 2ΑΡΜΟΙ
Αριθμός τμήματος: 10

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167200 Σφιγκτήρες επισκευής και δακτύλιοι

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
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II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
400 τεμ. ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞ DN125 135-155Χ300 2ΑΡΜΟΙ

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 21 600.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞ DN150 155-175X300 2APMOI
Αριθμός τμήματος: 11

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167200 Σφιγκτήρες επισκευής και δακτύλιοι

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
1.500 τεμ. ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞ DN150 155-175X300 2APMOI

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 63 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞ DN150 175-195X300 2APMOI
Αριθμός τμήματος: 12

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167200 Σφιγκτήρες επισκευής και δακτύλιοι

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
1.250 τεμ. ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞ DN150 175-195X300 2APMOI

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 56 250.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞ DN200 215-235X350 2APMOI
Αριθμός τμήματος: 13

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167200 Σφιγκτήρες επισκευής και δακτύλιοι

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
450 τεμ. ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞ DN200 215-235X350 2APMOI

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 35 100.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞ DN200 235-255X350 2APMOI
Αριθμός τμήματος: 14

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167200 Σφιγκτήρες επισκευής και δακτύλιοι

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
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II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
700 τεμ. ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞ DN200 235-255X350 2APMOI

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 56 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞ DN250 270-290X400 2APMOI
Αριθμός τμήματος: 15

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167200 Σφιγκτήρες επισκευής και δακτύλιοι

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
100 τεμ. ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞ DN250 270-290X400 2APMOI

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 500.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞ DN250 275-295X400 2APMOI
Αριθμός τμήματος: 16

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167200 Σφιγκτήρες επισκευής και δακτύλιοι

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
250 τεμ. ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞ DN250 275-295X400 2APMOI

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 24 250.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞ DN250 295-315X6002APMOI
Αριθμός τμήματος: 17

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167200 Σφιγκτήρες επισκευής και δακτύλιοι

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
400 τεμ. ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞ DN250 295-315X6002APMOI

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 84 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞ DN80 95-115Χ400 2 ΑΡΜΟΙ ΤΑΥ-ΦΛΑΝΤΖ (DN80) ΡΝ16
Αριθμός τμήματος: 18

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167200 Σφιγκτήρες επισκευής και δακτύλιοι

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
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II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
100 τεμ. ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞ DN80 95-115Χ400 2 ΑΡΜΟΙ ΤΑΥ-ΦΛΑΝΤΖ (DN80) ΡΝ16

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 12 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞ DN80 95-115Χ400 2 ΑΡΜΟΙ ΤΑΥ-ΦΛΑΝΤΖ (DN100) ΡΝ16
Αριθμός τμήματος: 19

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167200 Σφιγκτήρες επισκευής και δακτύλιοι

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
200 τεμ. ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞ DN80 95-115Χ400 2 ΑΡΜΟΙ ΤΑΥ-ΦΛΑΝΤΖ (DN100) ΡΝ16

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 25 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞ DN100 105-125Χ4502 ΑΡΜΟΙ ΤΑΥ-ΦΛΑΝΤΖ (DN100) ΡΝ16
Αριθμός τμήματος: 20

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167200 Σφιγκτήρες επισκευής και δακτύλιοι

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
200 τεμ. ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞ DN100 105-125Χ4502 ΑΡΜΟΙ ΤΑΥ-ΦΛΑΝΤΖ (DN100) ΡΝ16

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 25 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

20PROC007496292 2020-10-19



17 / 55

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞ DN100 115-135Χ450 2 ΑΡΜΟΙ ΤΑΥ-ΦΛΑΝΤΖ (DN100) PN16
Αριθμός τμήματος: 21

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167200 Σφιγκτήρες επισκευής και δακτύλιοι

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
750 τεμ. ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞ DN100 115-135Χ450 2 ΑΡΜΟΙ ΤΑΥ-ΦΛΑΝΤΖ (DN100) PN16

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 93 750.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞ DN100 140-160Χ500 2 ΑΡΜΟΙ ΤΑΥ-ΦΛΑΝΤΖ (DN100) ΡΝ16
Αριθμός τμήματος: 22

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167200 Σφιγκτήρες επισκευής και δακτύλιοι

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
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II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
50 τεμ. ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞ DN100 140-160Χ500 2 ΑΡΜΟΙ ΤΑΥ-ΦΛΑΝΤΖ (DN100) ΡΝ16

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 7 500.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞ DN150 155-175Χ500 2 ΑΡΜΟΙ ΤΑΥ-ΦΛΑΝΤΖ (DN100) ΡΝ16
Αριθμός τμήματος: 23

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167200 Σφιγκτήρες επισκευής και δακτύλιοι

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
200 τεμ. ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞ DN150 155-175Χ500 2 ΑΡΜΟΙ ΤΑΥ-ΦΛΑΝΤΖ (DN100) ΡΝ16

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 38 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞ DN150 155-175Χ500 2 ΑΡΜΟΙ ΤΑΥ-ΦΛΑΝΤΖ (DN150) ΡΝ16
Αριθμός τμήματος: 24

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167200 Σφιγκτήρες επισκευής και δακτύλιοι

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
200 τεμ. ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞ DN150 155-175Χ500 2 ΑΡΜΟΙ ΤΑΥ-ΦΛΑΝΤΖ (DN150) ΡΝ16

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 40 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞ DN200 215-235Χ550 2 ΑΡΜΟΙ ΤΑΥ-ΦΛΑΝΤΖ (DN150) ΡΝ16
Αριθμός τμήματος: 25

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167200 Σφιγκτήρες επισκευής και δακτύλιοι

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
100 τεμ. ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞ DN200 215-235Χ550 2 ΑΡΜΟΙ ΤΑΥ-ΦΛΑΝΤΖ (DN150) ΡΝ16

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 26 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞ DN250 275-295Χ600 2 ΑΡΜΟΙ ΤΑΥ-ΦΛΑΝΤΖ (DN100) ΡΝ16
Αριθμός τμήματος: 26

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167200 Σφιγκτήρες επισκευής και δακτύλιοι

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

20PROC007496292 2020-10-19



21 / 55

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
100 τεμ. ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞ DN250 275-295Χ600 2 ΑΡΜΟΙ ΤΑΥ-ΦΛΑΝΤΖ (DN100) ΡΝ16

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 29 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞ DN250 275-295Χ600 2 ΑΡΜΟΙ ΤΑΥ-ΦΛΑΝΤΖ (DN150) ΡΝ16
Αριθμός τμήματος: 27

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167200 Σφιγκτήρες επισκευής και δακτύλιοι

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
100 τεμ. ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞ DN250 275-295Χ600 2 ΑΡΜΟΙ ΤΑΥ-ΦΛΑΝΤΖ (DN150) ΡΝ16

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 30 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΧΥΤ DN65 ΕΥΡΟΣ(69-90) PN16
Αριθμός τμήματος: 28

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167111 Προσαρμογείς για φλάντζες

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
300 τεμ. ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΧΥΤ DN65 ΕΥΡΟΣ(69-90) PN16

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 41 400.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΧΥΤ DN125 ΝΕΟ ΕΥΡΟΣ(132-155) PN16
Αριθμός τμήματος: 29

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167111 Προσαρμογείς για φλάντζες

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
300 τεμ. ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΧΥΤ DN125 ΝΕΟ ΕΥΡΟΣ(132-155) PN16

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 81 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΧΥΤ DN300 ΕΥΡΟΣ(315-356) PN16
Αριθμός τμήματος: 30

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167111 Προσαρμογείς για φλάντζες

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
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II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
50 τεμ. ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΧΥΤ DN300 ΕΥΡΟΣ(315-356) PN16

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 30 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΧΥΤ DN350 ΕΥΡΟΣ(352-393) PN16
Αριθμός τμήματος: 31

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167111 Προσαρμογείς για φλάντζες

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
6 τεμ. ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΧΥΤ DN350 ΕΥΡΟΣ(352-393) PN16

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 100.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΧΥΤ DN400 ΕΥΡΟΣ(398-442) PN16
Αριθμός τμήματος: 32

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167111 Προσαρμογείς για φλάντζες

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
20 τεμ. ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΧΥΤ DN400 ΕΥΡΟΣ(398-442) PN16

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 28 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΧΥΤ DN500 ΕΥΡΟΣ(498-532) PN16
Αριθμός τμήματος: 33

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167111 Προσαρμογείς για φλάντζες

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
16 τεμ. ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΧΥΤ DN500 ΕΥΡΟΣ(498-532) PN16

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 35 200.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΧΥΤ DN600ΕΥΡΟΣ(605-637) PN16
Αριθμός τμήματος: 34

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167111 Προσαρμογείς για φλάντζες

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
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II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
16 τεμ. ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΧΥΤ DN600ΕΥΡΟΣ(605-637) PN16

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 52 800.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΚΑΜΠΥΛΗ PE100 SDR11 45ΜΟΙΡ DN315
Αριθμός τμήματος: 35

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167400 Καμπύλες

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
10 τεμ. ΚΑΜΠΥΛΗ PE100 SDR11 45ΜΟΙΡ DN315

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 100.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΚΑΜΠΥΛΗ PE100 SDR11 90ΜΟΙΡ DN315
Αριθμός τμήματος: 36

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167400 Καμπύλες

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
10 τεμ. ΚΑΜΠΥΛΗ PE100 SDR11 90ΜΟΙΡ DN315

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 250.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΤΑΥ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΡΕ100 DN160Χ110 PN16
Αριθμός τμήματος: 37

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167300 Καμπύλες, «ταυ» και εξαρτήματα σωληνώσεων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
500 τεμ. ΤΑΥ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΡΕ100 DN160Χ110 PN16

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 18 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΤΑΥ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΡΕ100 DN200Χ110 PN16
Αριθμός τμήματος: 38

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167300 Καμπύλες, «ταυ» και εξαρτήματα σωληνώσεων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
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II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
150 τεμ. ΤΑΥ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΡΕ100 DN200Χ110 PN16

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 550.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΤΑΥ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΡΕ100 DN200Χ160 PN16
Αριθμός τμήματος: 39

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167300 Καμπύλες, «ταυ» και εξαρτήματα σωληνώσεων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
100 τεμ. ΤΑΥ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΡΕ100 DN200Χ160 PN16

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 900.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ PE100 SDR11 DN32
Αριθμός τμήματος: 40

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44163230 Σύνδεσμοι αγωγών

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
1.000 τεμ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ PE100 SDR11 DN32

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 400.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

20PROC007496292 2020-10-19



32 / 55

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΗ PE100 SDR11 DN63-32
Αριθμός τμήματος: 41

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167000 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
30 τεμ. ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΗ PE100 SDR11 DN63-32

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 165.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΗ PE100 SDR11 DN160-110
Αριθμός τμήματος: 42

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167000 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
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II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
1.000 τεμ. ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΗ PE100 SDR11 DN160-110

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 23 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΗ PE100 SDR11 DN250-200
Αριθμός τμήματος: 43

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167000 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
75 τεμ. ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΗ PE100 SDR11 DN250-200

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 7 125.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΗ PE100 SDR11 DN250-160
Αριθμός τμήματος: 44

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167000 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
20 τεμ. ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΗ PE100 SDR11 DN250-160

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 960.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΗ PE100 SDR11 DN200-110
Αριθμός τμήματος: 45

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167000 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
15 τεμ. ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΗ PE100 SDR11 DN200-110

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 050.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΗ PE100 SDR11 DN110-63
Αριθμός τμήματος: 46

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167000 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
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II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
400 τεμ. ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΗ PE100 SDR11 DN110-63

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 800.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΗ PE100 SDR11 DN125-110
Αριθμός τμήματος: 47

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167000 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
25 τεμ. ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΗ PE100 SDR11 DN125-110

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 500.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ PE100 SDR11 45ΜΟΙΡ DN63
Αριθμός τμήματος: 48

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167000 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
2.000 τεμ. ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ PE100 SDR11 45ΜΟΙΡ DN63

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 11 600.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

20PROC007496292 2020-10-19



38 / 55

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ PE100 SDR11 90ΜΟΙΡ DN63
Αριθμός τμήματος: 49

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167000 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
1.500 τεμ. ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ PE100 SDR11 90ΜΟΙΡ DN63

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 700.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ PE100 SDR11 45ΜΟΙΡ DN90
Αριθμός τμήματος: 50

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167000 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
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II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
150 τεμ. ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ PE100 SDR11 45ΜΟΙΡ DN90

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 500.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ PE100 SDR11 90ΜΟΙΡ DN90
Αριθμός τμήματος: 51

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167000 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
200 τεμ. ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ PE100 SDR11 90ΜΟΙΡ DN90

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ ΡΕ100 SDR11 45ΜΟΙΡ DN110
Αριθμός τμήματος: 52

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167000 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
2.000 τεμ. ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ ΡΕ100 SDR11 45ΜΟΙΡ DN110

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 24 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ ΡΕ100 SDR11 90ΜΟΙΡ DN110
Αριθμός τμήματος: 53

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167000 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
2.000 τεμ. ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ ΡΕ100 SDR11 90ΜΟΙΡ DN110

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 24 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ PE100 SDR11 45ΜΟΙΡ DN125
Αριθμός τμήματος: 54

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167000 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
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II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
100 τεμ. ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ PE100 SDR11 45ΜΟΙΡ DN125

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 200.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ PE100 SDR11 90ΜΟΙΡ DN125
Αριθμός τμήματος: 55

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167000 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
20 τεμ. ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ PE100 SDR11 90ΜΟΙΡ DN125

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 440.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ PE100 SDR11 45ΜΟΙΡ DN160
Αριθμός τμήματος: 56

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167000 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
1.500 τεμ. ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ PE100 SDR11 45ΜΟΙΡ DN160

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 43 500.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ PE100 SDR11 90ΜΟΙΡ DN160
Αριθμός τμήματος: 57

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167000 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
600 τεμ. ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ PE100 SDR11 90ΜΟΙΡ DN160

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 18 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ PE100 SDR11 45ΜΟΙΡ DN200
Αριθμός τμήματος: 58

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167000 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
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II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
200 τεμ. ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ PE100 SDR11 45ΜΟΙΡ DN200

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 16 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ PE100 SDR11 90ΜΟΙΡ DN200
Αριθμός τμήματος: 59

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167000 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
200 τεμ. ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ PE100 SDR11 90ΜΟΙΡ DN200

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 16 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΥ PE100 SDR11 DN90
Αριθμός τμήματος: 60

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167300 Καμπύλες, «ταυ» και εξαρτήματα σωληνώσεων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
100 τεμ. ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΥ PE100 SDR11 DN90

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 100.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

20PROC007496292 2020-10-19



47 / 55

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΥ PE100 SDR11 DN160
Αριθμός τμήματος: 61

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167300 Καμπύλες, «ταυ» και εξαρτήματα σωληνώσεων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
200 τεμ. ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΥ PE100 SDR11 DN160

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 7 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΥ PE100 SDR11 DN250
Αριθμός τμήματος: 62

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167300 Καμπύλες, «ταυ» και εξαρτήματα σωληνώσεων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
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II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
30 τεμ. ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΥ PE100 SDR11 DN250

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 200.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΛΑ ΠΑΡ PE100 SDR11 ΟΡΕΙΧ ΣΠΕΙΡ ΘΗΛ1" DN75 PN16 ΓΙΑ ΡΕ
Αριθμός τμήματος: 63

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44167000 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
200 τεμ. ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΛΑ ΠΑΡ PE100 SDR11 ΟΡΕΙΧ ΣΠΕΙΡ ΘΗΛ1" DN75 PN16 ΓΙΑ ΡΕ

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 200.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΦΡΕΑΤΙΟ ΒΑΝΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΥΤ ΣΤΑΘ ΚΑΛΥΜ ΕΣΩΤ ΔΙΑΜ160 ΥΨΟΣ200 ΒΑΣΗ320
Αριθμός τμήματος: 64

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44423700 Στοιχεία φρεατίων επίσκεψης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
10.000 τεμ. ΦΡΕΑΤΙΟ ΒΑΝΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΥΤ ΣΤΑΘ ΚΑΛΥΜ ΕΣΩΤ ΔΙΑΜ160 ΥΨΟΣ200 ΒΑΣΗ320

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 240 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΦΡΕΑΤΙΟ ΒΑΝΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΥΤ ΣΤΑΘ ΚΑΛΥΜ ΕΣΩΤ ΔΙΑΜ90 ΥΨΟΣ200 ΒΑΣΗ165
Αριθμός τμήματος: 65

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44423700 Στοιχεία φρεατίων επίσκεψης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
15.000 τεμ. ΦΡΕΑΤΙΟ ΒΑΝΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΥΤ ΣΤΑΘ ΚΑΛΥΜ ΕΣΩΤ ΔΙΑΜ90 ΥΨΟΣ200 ΒΑΣΗ165

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 135 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από 
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τα βιομηχανικά, επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να 
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα βιομηχανικά, 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Για όλα τα τμήματα
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν μέσο ετήσιο γενικό κύκλο εργασιών για τρία (3) διαχειριστικά 
έτη (2017,2018,2019) τουλάχιστον ίσο με ποσοστό 50% της εκτιμώμενης αξίας του τμήματος /τμημάτων της 
σύμβασης χωρίς ΦΠΑ για τα οποία υποβάλλουν προσφορά. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομικός 
φορέας δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, ο μέσος 
γενικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα υπολογίζεται αναλογικά σε 
συνάρτηση των διαχειριστικών χρήσεων που δραστηριοποιείται.
Επί ενώσεων/κοινοπραξιών η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται από ένα μέλος τους ή 
από όλα τα μέλη τους αθροιστικά.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται:
Για όλα τα τμήματα:
Να έχουν εκτελέσει, κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών (2017,2018,2019) συμβάσεις (τουλάχιστον 
μία) με αντικείμενο την προμήθεια υλικών δικτύου ύδρευσης (υλικά που χρησιμοποιούνται σε ένα δίκτυο 
διανομής νερού), ενώ για τα τμήματα 64 και 65 αποδεκτή είναι και η εκτέλεση συμβάσεων κατασκευής 
φρεατίων ανάλογου σχεδιασμού και σύστασης υλικών με τα ζητούμενα στη συνημμένη στη Διακήρυξη Τεχνική 
Προδιαγραφή 527, που χρησιμοποιούνται από φορείς, εταιρείες και οργανισμούς του Δημόσιου και Ιδιωτικού 
Τομέα και όχι αποκλειστικά από εταιρείες ύδρευσης, αξίας τουλάχιστον ίσης με το 30% της προϋπολογιζόμενης 
αξίας του συνόλου των τμημάτων για τα οποία υποβάλλει προσφορά, χωρίς ΦΠΑ.
 
Για τα τμήματα 1 έως 27:
Nα διαθέτουν επικαιροποιημένα και σε ισχύ, πιστοποιητικά αναφορικά με την καταλληλότητα για χρήση σε 
δίκτυα πόσιμου ύδατος, του υλικού του ελαστικού περιβλήματος και των λοιπών μη μεταλλικών υλικών.
Για τα τμήματα 35 έως 39:
• Nα διαθέτουν επικαιροποιημένα και σε ισχύ, πιστοποιητικά αναφορικά με την καταλληλότητα των εξαρτημάτων 
για χρήση σε δίκτυα πόσιμου ύδατος,
• Για τα εξαρτήματα που παράγονται στην Ελλάδα να διαθέτουν Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης με το ΕΛΟΤ ΕΝ 
12201, το οποίο χορηγείται από την Ανώνυμο Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και 
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Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., άρθρο 63 του Ν.4002/2011 και άρθρο 19 
του Ν.4038/2012)
• Για τα εξαρτήματα που παράγονται σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Τουρκία ή σε κράτος 
μέλος της ΕΖΕΣ, να διαθέτουν Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, που έχει εκδοθεί στη χώρα προέλευσης από 
αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης
• Για τα εξαρτήματα που παράγονται σε χώρες εκτός Ε.Ε. να διαθέτουν Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, που 
εκδίδεται από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.
Για τα τμήματα 40 έως 63:
• Nα διαθέτουν επικαιροποιημένα και σε ισχύ, πιστοποιητικά αναφορικά με την καταλληλότητα των εξαρτημάτων 
για χρήση σε δίκτυα πόσιμου ύδατος,
• Για τα εξαρτήματα που παράγονται στην Ελλάδα να διαθέτουν Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης με το ΕΛΟΤ ΕΝ 
12201, το οποίο χορηγείται από την Ανώνυμο Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και 
Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., άρθρο 63 του Ν.4002/2011 και άρθρο 19 
του Ν.4038/2012)
• Για τα εξαρτήματα που παράγονται σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Τουρκία ή σε κράτος 
μέλος της ΕΖΕΣ, να διαθέτουν Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, που έχει εκδοθεί στη χώρα προέλευσης από 
αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης
• Για τα εξαρτήματα που παράγονται σε χώρες εκτός Ε.Ε. να διαθέτουν Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, που 
εκδίδεται από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.

III.1.4) Αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια συμμετοχής
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή κανόνων και κριτηρίων:
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, 
σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.1.6) Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),εγγυητική επιστολή συμμετοχής, της οποίας το ποσό 
θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) του 
τμήματος /τμημάτων για τα οποία υποβάλλουν προσφορά και ειδικότερα: για το σύνολο των τμημάτων ανέρχεται 
στο ποσό των σαράντα οχτώ χιλιάδων, πεντακοσίων δέκα επτά ευρώ και ογδόντα λεπτών (48.517,80€).

III.1.7) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Ε.ΥΔ.Α.Π.Α.Ε. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση 
βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

III.1.8) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
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Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, 
οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της 
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 27/11/2020
Τοπική ώρα: 12:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 03/12/2020
Τοπική ώρα: 12:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 
πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή 
από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι υπογεγραμμένο με 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
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από εγκεκριμένο πιστοποιητικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 8 της με αρ. 56902/215 
Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων 
που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο κατά τα ανωτέρω, δεν εξετάζονται.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (ΕΥΔΑΠ ΑΕ)
Ταχ. διεύθυνση: ΩΡΩΠΟΥ 156
Πόλη: GALATSI ATTIKIS
Ταχ. κωδικός: 11146
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: diagonismoi@eydap.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2102144066
Φαξ:  +30 2102144646
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.eydap.gr

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του αναθέτοντος φορέα κατά 
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντος φορέα, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του αναθέτοντος φορέα η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν 
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
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Επίσημη επωνυμία: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: ΩΡΩΠΟΥ 156
Πόλη: GALATSI ATTIKIS
Ταχ. κωδικός: 11146
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: diagonismoi@eydap.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2102144066
Φαξ:  +30 2102144646
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.eydap.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
15/10/2020
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