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ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Πολυγύρου:
προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια υλικών ύδρευσης άρδευσης
Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου» (CPV 44161200-8 & 44167300-1) για τις ανάγκες του Δήμου
Πολυγύρου και των Νομικών του Προσώπων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ.
8/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου.
Καθορίζουμε τους όρους του διαγωνισμού ως εξής:
Tα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 8/2017
μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ.
54/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Πολυγύρου, την Τετάρτη 04/10/2017
και ώρα 11:00π.μ ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
και την 8/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου.
Η ενδεικτική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των 59.921,12€ με Φ.Π.Α.
24%.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις
προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο
της προμήθειας.
Τα Τεύχη και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς παραλαμβάνονται από τα γραφεία του
Δήμου (Γραφείο Προμηθειών) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως την προηγούμενη του
διαγωνισμού και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Πολυγύρου www.polygyros.gr.
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών, κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνο: 23713 50754 από την κα. Θεανώ Κατερτζή. FAX: 23713
50763.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Πολύγυρος 21-09-2017
Αρ. Πρωτ. φ.6ζ/14005

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

διακηρύσσει
τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της προμήθειας:
«Προμήθεια υλικών ύδρευσης άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου»
Προϋπολογισμού 59.921,12 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%),
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117
β) τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006
γ) την υπ’ αριθ. 54/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία διατέθηκε η
πίστωση (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης), αποφασίστηκε η διενέργεια συνοπτικού
διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και
καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού
δ) τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης
ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων
της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων
της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 847/2017 και
ε) τους όρους της παρούσας και
καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη
αναδόχου διενέργειας της ανωτέρω προμήθειας.
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Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Πολυγύρου
Οδός: Πολυτεχνείου 50
Ταχ.Κωδ.: 63100
Τηλ.: 2371350738
Telefax: 2371023391
E-mail: prom1@polygyros.gr
Κωδικός NUTS: EL 527
Ιστοσελίδα: www.polygyros.gr
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Πολυγύρου, οδός Πολυτεχνείου 50, τη
04/10/2017, ώρα 11:00, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή
εκτέλεσης της προμήθειας, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους
ενδιαφερόμενους/προσφέροντες ή στον ανάδοχο.
Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών
1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
α) η με αρ. 14006/21-9-2017 προκήρυξη σύμβασης,
β) η παρούσα διακήρυξη,
γ) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας
σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016
Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016).
δ) οι τεχνικές προδιαγραφές της με αρ. 8-2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
ε) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την
αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω
2. Είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό μέσο ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση των
ενδιαφερομένων στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.polygyros.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στο
γραφείο προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να
λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και
εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, τη δαπάνη των αντιγράφων και τη
δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα
στοιχεία

μέσω

των

Ελληνικών

Ταχυδρομείων

ή

ιδιωτικών

εταιρειών

μεταφοράς

αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.
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Άρθρο 3: Αντικείμενο του διαγωνισμού
1. Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια υλικών ύδρευσης άρδευσης όπως αυτά
περιγράφονται στην με αρ. 8-2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
2. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
3. Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν
στον διαγωνισμό, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν πρέπει να
μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του
άρθρο 132 του Ν.4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις
του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 4: Προϋπολογισμός της σύμβασης
Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 59.921,12 Ευρώ και αναλύεται σε:
Καθαρή αξία: 48.323,48€
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 11.597,64€
Άρθρο 5: Χρηματοδότηση της σύμβασης - Πληρωμή Αναδόχου
1. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και βαρύνει τον κωδικό
02.25.7135.013 του προϋπολογισμού του Δήμου (υπ’ αριθ. 54/2017 απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής για την ανάληψη της υποχρέωσης και τη διάθεση της πίστωσης)
2. Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, περιλαμβανομένης της
κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011.
3. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.
4. Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά μετά την οριστική παραλαβή των ειδών της προμήθειας
με την εξόφληση του 100% της αξίας των αντίστοιχων τιμολογίων της σύμβασης.
Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO.
Άρθρο 6: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του
Ν.4412/2016.
Άρθρο 7: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών –Τόπος
διενέργειας του διαγωνισμού
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται
η 04/10/2017, ημέρα Τετάρτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον
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της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα
Πολυγύρου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, Πολυτεχνείου 50 Πολύγυρος.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η
αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη
ημέρα, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως,
πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς
φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα
του Δήμου. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των
προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των
διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.
Άρθρο 8: Υποβολή φακέλου προσφοράς
1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 7 είτε (α) με
κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την
αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής . Σε
περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς
γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που
διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως
ορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν
ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για
καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από
οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά του …………..1
για την προμήθεια: «Προμήθεια υλικών ύδρευσης άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου»
με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο Πολυγύρου
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών…..
3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 9.
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει
τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9. Αν τα τεχνικά στοιχεία
της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως

1

Στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα (ιδίως επωνυμία, οδός,
αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και e-mail) και σε περίπτωση ένωσης οικονομικών
φορέων τα στοιχεία όλων των μελών αυτής.
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φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες
ενδείξεις και
γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος
περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9.
Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου της παρ. 2.
4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά
δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α` 188).
5. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την
ημερομηνία υποβολής του άρθρου 7 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται
στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11.
6. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει
στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην
κατοχή της) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
7. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή,
σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
8. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της
κατανομής

αμοιβής

μεταξύ

τους)

κάθε

μέλους

της

ένωσης,

καθώς

και

ο

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Άρθρο 9: Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς
1. Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή
αποκλεισμού, τα ακόλουθα:
(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»
(γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
σύμφωνα με τα κατωτέρω:
2. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το
τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 15 της παρούσας καθώς και
πιστοποιητικό εγγραφής σε επαγγελματικό ή εμπορικό επιμελητήριο.
Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος
της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής
μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής
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3. Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, (κατ’
ελάχιστον πίνακα με τα προσφερόμενα είδη και υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα είδη
καλύπτουν τις προδιαγραφές της 8-2017 μελέτης επί ποινή αποκλεισμού) σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης, και στις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμό 82017 μελέτης της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
4. Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης και στο Τιμολόγιο προσφοράς
της με αριθμό 8-2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Άρθρο 10: Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών
1. Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της
σύμβασης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για
παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης.
2. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ
3. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.
4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
5. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών.

Άρθρο

11:

Παραλαβή

προσφορών

–

Στάδια

αποσφράγισης

αξιολόγησης

–

Κατακύρωση
1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία
στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής,
μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 7 της παρούσας. Η
παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει
εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων
ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον
Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά
την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο
της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 8
της παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η
ώρα και ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον
υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του
Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του
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διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της
διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 7. Η αποσφράγιση διενεργείται
δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων
τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των
στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016.
2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών
συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και
σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά
το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί
όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του
οργάνου.

Οι

φάκελοι

των

οικονομικών

προσφορών

δεν

αποσφραγίζονται,

αλλά

μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο
φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται,
προκειμένου να αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα.
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής
προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή
ή την απόρριψη των τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών,
μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών,
αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή
Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση
τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων
προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα
προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των
τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια
συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου, η οποία κοινoποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά
της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
ε) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες),
η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών
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φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
3. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή
σύμβασης
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να
υποβάλει εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα
δικαιολογητικά, που καθορίζονται στο άρθρο 16 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά
προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα
συμπληρώσει εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης
σε αυτόν.
i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν με το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) είναι ψευδή ή ανακριβή,
ή
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14
της παρούσας, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από
τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής του άρθρου 14, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική
Επιτροπή για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την κήρυξη
του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.
β) Η Οικονομική Επιτροπή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα
εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία,
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν
γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου.
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γ) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων από τις
κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής
πρoστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 16 της παρούσας μετά από σχετική
πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού
και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής των άρθρων 12,
13 και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 14, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης
στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την
υπογραφή του συμφωνητικού, εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης.
δ) Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική
πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από
τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται.
Άρθρο 12: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται σε τομέα σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας και που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε 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.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του
άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή
πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού
μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Άρθρο 13: Λόγοι αποκλεισμού
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Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον
συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε
ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους
των παρακάτω περιπτώσεων:
1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνμελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε)

νομιμοποίηση

εσόδων

από

παράνομες

δραστηριότητες

ή

χρηματοδότηση

της

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄
166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία
των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με
το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
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οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
η αναθέτουσα αρχή

μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα,
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Δεν αποκλείεται

ο προσφέρων, όταν έχει

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων
ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
3. Κατ’εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1 και 2. Κατ’εξαίρεση, όταν
ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενημερώθηκε
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο
δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του
άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, δεν
εφαρμόζεται η παράγραφος 2.
4. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω
πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις
των παραγράφων 1 και 2.
5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 2 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα
που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός
λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους
οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες
περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή,
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γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας
που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας
κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος
στο οποίο ισχύει η απόφαση
6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου
73 του ν. 4412/2016.
7. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου
74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα
διαδικασία σύναψης δημοσίων (διαγωνισμό).
Άρθρο 14: Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως
εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016). ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω
οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 13 της παρούσας,
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους
προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου,
όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το τυποποιημένο
έντυπο (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
Άρθρο 15: Δικαιολογητικά2 (Αποδεικτικά μέσα)
2

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής
πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων
συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων
Γίνονται
υποχρεωτικά
αποδεκτά
ευκρινή
φωτοαντίγραφα
των
πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν
εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του
άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν
καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες
βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής
κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα
εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά
είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν

12

17PROC001977883 2017-09-21
1. Δικαιολογητικά
α. Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα
άρθρα 12 και 13 της παρούσας, κρίνονται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών του άρθρου 7, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών σύμφωνα
με το άρθρο 11.3 (α) και κατά την σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 11.3 (β) της
παρούσας.
β. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των
δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι
μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του άρθρου 7.
γ. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών
πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας
του άρθρου 7.
δ. Η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 12 και 13 πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα
μέλη της ένωσης. Η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 14 αρκεί να ικανοποιείται από ένα
εκ των μελών της ένωσης
ε. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα
αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά
2. Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 13
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 13 οι οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. για την παράγραφο 1 του άρθρου 13 της παρούσας: απόσπασμα του σχετικού μητρώου
(ποινικού μητρώου) ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται
αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και
τα πρόσωπα του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 13.
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του
Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και
εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με
συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς
συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ.
και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα
ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς
και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων
φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του
άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα
αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους
διαγωνιζόμενους.
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β. για την παράγραφο 2 του άρθρου 13: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του
οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά
είναι:
(i) φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών για τον οικονομικό
φορέα,
(ιι) ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και αφορά
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος
οικονομικού φορέα ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση
εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων, όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, και των εκ
των μελών της διοίκησής τους εργαζομένων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αυτήν.
γ. αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α) και (β) τέτοιου είδους έγγραφα
ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις
περιπτώσεις υπό 1 και 2 του άρθρου 13, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής
ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού
του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή
ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2
του άρθρου 13 της παρούσας.
Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη
πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.
δ. για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά
έγγραφα

σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά

μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα
με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η
νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α
που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου
διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
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Άρθρο 16: Χρόνος ισχύος προσφορών
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη
του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής
των προσφορών.
Άρθρο 17: Εγγύηση καλής εκτέλεσης
1. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την
υπηρεσία, πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα κατωτέρω αναφερόμενα στοιχεία.
2. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για
κάθε μέλος της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου
προς τον οποίο απευθύνεται.
ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης
3. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ
και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
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4. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.
5. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία) , όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους
εκτέλεσης της σύμβασης.
Άρθρο 18: Ενστάσεις
Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσμία άσκησής της είναι
πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία αποφασίζει,
ύστερα από γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων (συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ.
2/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την
άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της
άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ
του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, αν η ένσταση
γίνει δεκτή.
Κατά της διακήρυξης ή λοιπών εγγράφων της σύμβασης του άρθρου 2 της παρούσας, χωρεί
ένσταση η οποία υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μέχρι πέντε (5) ημέρες
πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Επί της ένστασης αποφασίζει
η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης
ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται,
με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το
ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με
πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.
Άρθρο 19: Γλώσσα διαδικασίας
1 Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και
προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ
των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες,
επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
2 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά
έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η
Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188)57.
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που
θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα
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επικυρωμένα3, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη
μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ. 4, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά
την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από
ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
3 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που
αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από
το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος,
είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της
Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια
των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
4 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από
μετάφραση στην ελληνική.
5 Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος
να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την αναθέτουσα αρχή, με
τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων.
Άρθρο 20: Εφαρμοστέα νομοθεσία
Για τη δημοπράτηση και την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω
νομοθετημάτων:
- του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α')
- του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος
Α')
- του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» .

3

Είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε με την
επίθεση της σφραγίδας ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που
κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους.
4

Πρβ. Άρθρο 2 Ν. 3712/2008 (Α’ 225).
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- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
- οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς και λοιπές
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού
και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική
εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και
αν δεν αναφέρονται ρητά. Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την
έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του Ν.4412/2016,
δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της
Άρθρο 21: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ.
Προκήρυξη αυτής (περίληψη της Διακήρυξης) τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του
Δήμου, αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του (www.polygyros.gr)
και θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα “ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ”.
Άρθρο 22: Σειρά ισχύος εγγράφων της σύμβασης
Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προμήθεια/υπηρεσία είναι τα
αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η
σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω.
1. Το συμφωνητικό
2. Η παρούσα διακήρυξη
3. Τεχνικές προδιαγραφές της με αρ. 8-2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Άρθρο 23: Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές
πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το
αργότερο στις 04/10/2017.
Άρθρο 24: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει
πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και γνωρίζει
πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της προμήθειας.
Άρθρο 25: Χρόνος, τόπος και διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας
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Η προμήθεια πρέπει να παραδίδεται τμηματικά μετά από σχετική συνεννόηση με το αρμόδιο
τμήμα του Δήμου μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τη λήψη της σχετικής παραγγελίας.
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι μέχρι την 31-12-2017 με δυνατότητα παράτασης τριών (3)
μηνών. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης της
προμήθειας με τους ίδιους όρους, χωρίς υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου, για τρεις
μήνες πέραν της 31-12-2017 δεσμεύοντας τον ίδιο ΚΑΕ προϋπολογισμού μέχρι την ανάδειξη
νέου προμηθευτή και την υπογραφή νέας σύμβασης.
Άρθρο 26 : Διάφορες ρυθμίσεις
Η έγκριση διενέργειας της δημοπρατούμενης προμήθειας και η δέσμευση της σχετικής
πίστωσης, αποφασίστηκε με την υπ’αριθμ. 54/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Πολύγυρος 21-9-2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ ΡΑΦ Ε Σ
ΓΕΝΙΚΑ
Οι παρούσες προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια υλικών για την κάλυψη
αναγκών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων δικτύων ύδρευσης και άρδευσης
των οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου.
Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να προέρχονται από αναγνωρισμένη
κατασκευαστική εταιρεία που θα διαθέτει πιστοποιητικό της σειράς ISO 9001:2008,
εκδοθέν από αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκό οργανισμό.
Κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι πλήρες και θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα
μικροϋλικά (π.χ. δακτύλιοι στεγανότητας, βίδες, περικόχλια, βολάν-χερούλια βανών
κ.λ.π.), τα οποία και θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή προσφοράς. Επιπλέον στην
τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα μεταφοράς των
προσφερόμενων ειδών από τον τόπο παραγωγής τους μέχρι την αποθήκη υλικών
του Δήμου Πολυγύρου.
Για κάθε είδος ο ανάδοχος όταν του ζητηθεί θα παραδώσει πλήρη σειρά τεχνικών
φυλλαδίων, πιστοποιητικών ποιότητας στην ελληνική γλώσσα (ή όπου αυτό δεν είναι
εφικτό, στην αγγλική).
Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να πληρούν στο σύνολό τους, τις Εθνικές
προδιαγραφές (πρότυπα ΕΛΟΤ, ΤΟΤΕΕ) και τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές κατά
DIN, CEN, BSI, για είδη κατηγορίας τους.
Τυχόν απόκλιση προϊόντος από τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στη
συνέχεια συνεπάγεται την απόρριψη της συνολικής προσφοράς.
Στη συνέχεια παρατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για κάθε προς προμήθεια είδος.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. Υδρομετρητής νερού ξηρού τύπου με ρακόρ, από ορείχαλκο διατομής ½’’
(A/Α 1)
Οι υδρομετρητές θα τοποθετηθούν σε οριζόντια θέση λειτουργίας, εντός φρεατίων επί
του πεζοδρομίου, είτε σε άλλο ειδικά προβλεπόμενο χώρο.
Η πιστοποιημένη δυνατότητα τοποθέτησης των υδρομετρητών και σε άλλη θέση
λειτουργίας (κάθετη, κεκλιμένη, κλπ), χωρίς να υποβαθμίζονται τα μετρολογικά τους
χαρακτηριστικά, είναι επιθυμητή.
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Οι υδρομετρητές θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε δίκτυο διανομής πόσιμου νερού.
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρχουν πιστοποιητικά καταλληλότητας των
υδρομετρητών
από
αναγνωρισμένους
Ευρωπαϊκούς
Οργανισμούς.
Στα
πιστοποιητικά αυτά θα περιγράφεται με σαφήνεια η καταλληλότητα των
χρησιμοποιούμενων υλικών είτε αφορούν σε ολόκληρο το υδρόμετρο είτε σε κάθε
υλικό κατασκευής τους ξεχωριστά, για χρήση σε δίκτυα πόσιμου νερού.
Το υλικό κατασκευής του σώματος των υδρομετρητών θα είναι ορείχαλκος υψηλής
ποιότητας που θα εξασφαλίζει τις απαιτούμενες μηχανικές ιδιότητες. Επιθυμητό είναι
το κράμα να φέρει τη δυνατόν χαμηλότερη περιεκτικότητα σε μόλυβδο. Το κάλυμμα
των μετρητών θα είναι από πολύ καλής ποιότητας ανθεκτικό πλαστικό υλικό
κατάλληλο για χάραξη με τη μέθοδο της ηλεκτροδιάβρωσης (LASER) ή ορειχάλκινο.
Σε κάθε περίπτωση η περιεκτικότητα σε μόλυβδο θα πρέπει να είναι μικρότερη του
2,5 %. Ο προμηθευτής οφείλει να υποβάλει επίσημη χημική ανάλυση του κράματος
κατασκευής που χρησιμοποιεί, από αναγνωρισμένο εργαστήριο ελέγχου. Αναλύσεις
από ιδιωτικά μη επίσημα διαπιστευμένα για την διενέργεια ελέγχων εργαστήρια δεν
γίνονται δεκτές. Στην ανάλυση του κράματος θα φαίνεται με σαφήνεια η
περιεκτικότητα των στοιχείων που απαρτίζουν το κράμα καθώς και η κωδική του
ονομασία.
Η πλήρωση χυτευτικών ελαττωμάτων, πόρων κ.λπ. των ορειχάλκινων τμημάτων, με
ξένη ύλη ή κόλληση απαγορεύεται.
Στο σώμα των υδρομετρητών και σε 2 σημεία θα υπάρχει ανάγλυφη σήμανση
κατεύθυνσης ροής με βέλη επαρκούς μεγέθους.
Όλα τα σπειρώματα του σώματος των μετρητών θα έχουν τις προβλεπόμενες από
τους σχετικούς περί σπειρωμάτων κανονισμούς ανοχές και θα εξασφαλίζουν ομαλή
και ασφαλή κοχλίωση. Το σώμα θα διαθέτει στο στόμιο εξόδου του νερού ειδικά
διαμορφωμένη υποδοχή, ώστε να μπορεί να δεχτεί ένθετη βαλβίδα αντεπιστροφής
τύπου ελατηρίου η οποία δεν θα αυξάνει το μήκος του υδρομετρητή.
Ο αριθμός σειράς των υδρομετρητών θα βρίσκεται τυπωμένος με έντονα ανεξίτηλα
στοιχεία επί του περικαλύμματος των υδρομετρητών.
Η άρθρωση συναρμογής καλύμματος-περικαλύμματος μετρητικού μηχανισμού
πρέπει να εξασφαλίζει ασφαλή και ομαλή λειτουργικότητα.
Για την άμεση αντίληψη της κίνησης (λειτουργίας) του μηχανισμού και για τη δοκιμή ή
την ρύθμιση του υδρομετρητή με ηλεκτρονικό όργανο, θα υπάρχει συμπληρωματική
διάταξη με αστερίσκο.
Το υλικό κατασκευής του προστατευτικού του μετρητικού μηχανισμού θα είναι
άριστης ποιότητας και κατάλληλου πάχους ώστε να αντέχει σε υδραυλική πίεση ίση
με την πίεση δοκιμής η οποία ορίζεται σε ΡΝ x 1,5 (24 bar).
Επίσης θα εξασφαλίζεται άριστη αναγνωσιμότητα των μετρήσεων και θα παρέχεται η
δυνατότητα μελλοντικής απομακρυσμένης ανάγνωσης των ενδείξεων επ’ αυτού,
χωρίς να απαιτείται η απομάκρυνση των υδρομετρητών από το δίκτυο ή
αποσυναρμολόγηση ή τροποποίηση του ίδιου του υδρομετρητή.
Η σήμανση του υδρομετρητή θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα κατασκευαστικά
πρότυπα ISO4064 ή ΕΝ14154. Οι ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να
αναγράφονται με ανεξίτηλο τρόπο επί του υδρομετρητή είναι οι ακόλουθες:

Το Εμπορικό σήμα του κατασκευαστή.

Ο τύπος και ο αριθμός σειράς του μετρητή

Η κλάση ακρίβειας (R160)

Η ονομαστική παροχή Q3 σε m3/h.

Το έτος κατασκευής

Η μέγιστη πίεση λειτουργίας PN σε bar.

Κατάλληλη σήμανση για την πιστοποιημένη θέση λειτουργίας
σύμφωνα με το αντίστοιχο πρότυπο.
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Χαρακτηριστικά της μονάδας μέτρησης (m3)
Ο αριθμός της έγκρισης βάση της νέας Ευρωπαϊκής οδηγίας
2004/22/ΕΚ (MID).
Οι υδρομετρητές θα έχουν τη δυνατότητα ομαλής λειτουργίας σε θερμοκρασίες
διερχόμενου νερού από 0,1oC έως 30oC ή μεγαλύτερου εύρους.
Οι υδρομετρητές θα παραδοθούν με πλαστικά καλύμματα για την προστασία των
σπειρωμάτων.
Στο στόμιο εισαγωγής του νερού σε όλους τους υδρομετρητές θα προσαρμόζεται
φίλτρο σωληνωτού τύπου, του οποίου η ελεύθερη επιφάνεια θα είναι τουλάχιστον
διπλάσια από τη διατομή εισόδου του.
Τα μετρολογικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υδρομετρητών θα συμφωνούν
με τα παραπάνω αναφερόμενα. Το σύνολο των μετρολογικών ιδιοτήτων των
προσφερόμενων υδρομετρητών, μέγιστα ανεκτά σφάλματα, αντοχή στην πίεση, κλπ
που δεν αναφέρονται παραπάνω, θα πρέπει να συμμορφώνονται με την οδηγία MID
22/2004.
Ως ειδική μετρολογική απαίτηση ορίζεται το σημείο έναρξης καταγραφής των
προσφερόμενων υδρομετρητών το οποίο πρέπει να είναι το χαμηλότερο δυνατό.
Οι μετρητές θα είναι εφοδιασμένοι με διάταξη ρυθμίσεως που θα επιτρέπει την
ρύθμιση στην ακρίβεια λειτουργίας τους, μέσα στα ανεκτά όρια σφάλματος.



Η απώλεια πιέσεως που θα οφείλεται στον μετρητή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα
0,25 Bar υπό ονομαστική παροχή Qn και το 1Bar στην μέγιστη παροχή Qmax.
2. Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, χυτοσιδηρές δικλείδες τύπου
πεταλούδας
σφαιρικοί κρουνοί ολικής ροής, βρύσες ½’’ (Α/Α 14-17, 18-21, 50-57, 58-59)
2.1. Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες
Οι δικλείδες θα είναι κατασκευασμένες-δοκιμασμένες και πιστοποιημένες σύμφωνα
με τα πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 19, ΕΝ 1563, ΕΝ 1561 και EN 12266.
Η κατασκευή των δικλείδων θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη
στεγανότητα κατά το κλείσιμο και προς τις δύο πλευρές. Θα είναι κατασκευασμένες
με ελαστική έμφραξη και ωτίδες.
Το σώμα, το κάλυμμα και ο σύρτης των δικλείδων για ΡΝ 10 θα είναι
κατασκευασμένα από φαιό χυτοσίδηρο, τύπου τουλάχιστον GG-25, σύμφωνα με το
ΕΛΟΤ ΕΝ 1561 ενώ για ΡΝ 16 και μεγαλύτερο θα είναι από χυτοσίδηρο
σφαιροειδούς γραφίτου τύπου τουλάχιστον GGG-40, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1563.
Ο σύρτης θα είναι αδιαίρετος και επικαλυμμένος με συνθετικό ελαστικό κατάλληλο για
πόσιμο νερό ώστε να επιτυγχάνεται ελαστική έμφραξη.
Στο σώμα των δικλείδων θα αναγράφονται τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
ονομαστική διάμετρος DN
ονομαστική πίεση ΡΝ.
ένδειξη για το υλικό του σώματος
σήμα ή επωνυμία κατασκευαστή
Τα σώματα και τα καλύμματα των δικλείδων μετά τη χύτευση θα παρουσιάζουν λεία
επιφάνεια χωρίς ελαττώματα.
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2.2 Χυτοσιδηρές δικλείδες τύπου πεταλούδας
Οι δικλείδες θα είναι κατασκευασμένες-δοκιμασμένες και πιστοποιημένες σύμφωνα
με τα πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 593, ΕΝ 1563, ΕΝ 1561 και EN 12266.
Οι δικλείδες θα είναι κατάλληλες για ροή και προς τις δύο κατευθύνσεις και θα
εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα κατά το κλείσιμο και προς τις δύο πλευρές. Θα
είναι κατασκευασμένες με κεντρικά τοποθετημένο δίσκο και άκρα.
Το σώμα, θα είναι κατασκευασμένο για δίκτυα άρδευσης από φαιό χυτοσίδηρο,
τύπου GG-25, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1561 ή από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς
γραφίτου τύπου GGG-40, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1563 ενώ για δίκτυα ύδρευσης
από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτου τύπου GGG-40, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ
1563.
Ο δίσκος θα είναι κατασκευασμένος για δίκτυα άρδευσης από χυτοσίδηρο
σφαιροειδούς γραφίτου τύπου GGG-40, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1563 ή από
υψηλού βαθμού χυτό χάλυβα ή από κράμα αλουμινίου μπρούντζου, ενώ για δίκτυα
ύδρευσης από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτου τύπου GGG-40, σύμφωνα με το
ΕΛΟΤ ΕΝ 1563 ή ανοξείδωτο χάλυβα.
Ο άξονας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και ο δακτύλιος επένδυσης για δίκτυα
άρδευσης από NBR ή Buna ή EPDM ενώ για δίκτυα ύδρευσης από EPDM
κατάλληλα πιστοποιημένο για πόσιμο νερό.
Στο σώμα των δικλείδων θα αναγράφονται τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
ονομαστική διάμετρος DN
ονομαστική πίεση ΡΝ.
ένδειξη για το υλικό του σώματος
σήμα ή επωνυμία κατασκευαστή
2.3 Σφαιρικοί κρουνοί ολικής ροής
Οι βάνες θα είναι κατασκευασμένες-δοκιμασμένες και πιστοποιημένες σύμφωνα με
το διεθνές πρότυπο EN 13828
.
Το μέταλλο κατασκευής θα είναι ανθεκτικό χωρίς προσμίξεις άλλων υλικών. Θα
αναγράφονται, πάνω στο σώμα των σφαιρικών κρουνών (ανάγλυφη σήμανση) τα
παρακάτω χαρακτηριστικά:
κατασκευαστής (ή αναγνωρισμένο σήμα κατασκευαστή)
Διάμετρος κρουνού
Πίεση λειτουργίας ΡΝ.
Θα πρέπει να καλύπτουν τις παρακάτω προδιαγραφές :
Πίεση λειτουργίας 25 bar που θα αναγράφεται στο σώμα .
Πίεση δοκιμής σώματος (υδραυλική) 40 bar και στεγανότητας 25 bar.
Η δοκιμή στεγανότητας θα πραγματοποιείται με πίεση αέρα μέσα σε λουτρό
νερού.
Σώμα από ελατό χυτοσίδηρο
Άκρα από ορείχαλκο κατεργασμένο εν θερμώ Cu Zn 40 Pb 2 CW 617 N βάσει
του προτύπου ΕΝ 12165) .
Σφαίρα από ορείχαλκο (CW 617 N βάσει του προτύπου ΕΝ 12165),
συμπαγής, διαμανταρισμένη, γυαλισμένη και κατάλληλα επικαλυμμένη για την
αποφυγή απελευθέρωσης καρκινογόνων μετάλλων στο διερχόμενο από αυτές
πόσιμο νερό.
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Άξονας - Στυπιοθλίπτης και δακτυλίδι : Ορείχαλκος CW 614N ή CW 617N
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12165.
Ροδέλες συγκράτησης-στεγανοποίησης σφαίρας : καθαρό τεφλόν (PTFE)
Το αξονάκι χειρισμού σφαίρας θα εφαρμόζει απόλυτα στην αντίστοιχη
εγκοπή και θα αντέχει σε ροπή τουλάχιστον 15 χιλιογραμμόμετρων .
Το άνοιγμα και το κλείσιμο του κρουνού θα επιτυγχάνεται με στροφή 90
μοιρών .
Ο κρουνός θα φέρει εξάγωνο και στα δύο άκρα του (είτε αρσενικού είτε
θηλυκού σπειρώματος) για ασφαλή σύσφιξη κατά την τοποθέτηση.
Σπείρωμα άκρων : Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 228.
Το καπάκι στο αξονάκι χειρισμού θα είναι χειρολαβή από ορείχαλκο
σφυρήλατο ανάλογο με το σώμα του σφαιρικού κρουνού.
Η βίδα συγκράτησης της χειρολαβής θα είναι από ορείχαλκο ή ανοξείδωτο
χάλυβα.
2.4 Βρύσες
Οι βρύσες θα είναι ½’’ απλές και με εύρος θερμοκρασίας -20oC/75oC
3. Σωλήνες υπόγειων δικτύων ύδρευσης από πολυαιθυλένιο ΡΕ100 3ης γενιάς
και εξαρτήματα ΡΕ (A/Α 39-40, 41-44, 45-49, 63-65, 66-68)
Γενικά
Οι σωλήνες θα είναι κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο υψηλής απόδοσης,
ονομαστικής πίεσης ΡΝ 6, 10 και 12,5 atm, κατάλληλοι για μεταφορά πόσιμου νερού.
Το υλικό των σωλήνων θα είναι σύμφωνο με το ΕΝ 12201/2.
Οι σωλήνες, όσον αφορά την εξωτερική και εσωτερική εμφάνισή τους, την αντοχή, τη
στεγανότητα και τη αντοχή τους στη θερμοκρασία, θα είναι κατασκευασμένοι
σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.
Οι σωλήνες θα έχουν τουλάχιστον 50 έτη χρόνο ζωής και αντοχή στην εσωτερική
πίεση, στους 20οC
Οι διαστάσεις και οι ανοχές τους θα καθορίζονται από το ΕΝ 12201/2.
Οι σωλήνες πριν την παράδοσή τους θα υποβάλλονται σε σειρά ελέγχων και δοκιμών
σύμφωνα με τα οριζόμενα από το ΕΝ 12201/2.
Οι σωλήνες θα είναι κατάλληλοι και για υπόγεια τοποθέτηση.
Ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά
Στοιχεία όπως η ονομαστική πυκνότητα της πρώτης ύλης, ο δείκτης ροής (Melt Flow
Index) της πρώτης ύλης, η επιτρεπόμενη τάση τοιχώματος (σ) της πρώτης ύλης και
τα αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων σωλήνων, θα
προσκομιστούν από τον ανάδοχο όποτε του ζητηθεί.
Το χρώμα των σωλήνων ΡΕ θα είναι μπλε ή μαύρο με αντηλιακή προστασία.
Οι σωλήνες πολυαιθυλενίου θα φέρουν τυπωμένα αντιδιαμετρικά ανά μέτρο
σωλήνα σε βάθος μεταξύ 0,002 mm και 0,15 mm με ανεξίτηλο χρώμα και ύψος
χαρακτήρων τα κάτωθι:
Ένδειξη : «ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ»
Σύνθεση υλικού και ονομαστική πίεση
Ονομαστική διάμετρο Χ πάχος τοιχώματος
Όνομα κατασκευαστή
Χρόνο και παρτίδα παραγωγής
Ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS
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Επίσης οι σωλήνες που θα προσφερθούν θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τις
κάτωθι απαιτήσεις:
 Να έχουν μικρό βάρος με αποτέλεσμα την εύκολη μεταφορά και τη γρήγορη
τοποθέτηση τους.
 Να έχουν μεγάλη αντοχή στη διάβρωση από τη ροή χημικών ή άλλων αποβλήτων
 Να είναι απόλυτα στεγανοί
 Να έχουν δυνατότητα επαρκούς κάμψεως
 Να είναι μη αγώγιμοι στην ηλεκτρική ενέργεια
 Να έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής
 Να έχουν λεία εσωτερική επιφάνεια, έτσι ώστε να μην επιτρέπουν την επικάθιση
διαφόρων σωμάτων, εξασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες ροής
 να είναι κατασκευασμένοι για υπόγεια εγκατάσταση και να είναι κατάλληλοι για
μεταφορά πόσιμου νερού υπό πίεση.
 Να έχουν μεγάλη μηχανική αντοχή σε εσωτερικά και εξωτερικά φορτία.
 Να εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα στα σημεία σύνδεσης τους ανεξάρτητα αν
στο δίκτυο υπάρχει υποπίεση ή υπερπίεση.
Όλα τα εξαρτήματα PE (ρακόρ, σύνδεσμοι κλπ) θα είναι αντίστοιχης γενιάς και
τεχνικών χαρακτηριστικών καθώς και πιέσεων με τους σωλήνες.
4. ΡΑΚΟΡ ορειχάλκινα (Α/Α 30-38)
Τα ρακόρ θα είναι κατάλληλα για επίτευξη απόλυτα υδατοστεγούς σύνδεσης μεταξύ
αγωγών πολυαιθυλενίου Φ18mm, Φ22mm, Φ28mm, Φ32mm, Φ40mm, Φ50mm,
Φ63mm (τύπου τουμποράματος), μέσω κατάλληλων προσαρμογέων, με μηχανικό
τρόπο, αποκλειόμενης της αυτογενούς συγκόλλησης.
Με τη σύνδεση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η στεγάνωση αλλά και η αγκύρωση των
αγωγών στα εξαρτήματα σύνδεσης (ΡΑΚΟΡ).
Γενικά τα ρακόρ θα χρησιμοποιηθούν για συνδέσεις μεταξύ αγωγών πολυαιθυλενίου
διαφορετικών πιέσεων λειτουργίας από 6 έως και 16 bar. Επίσης, οι σύνδεσμοι θα
μπορούν να διασυνδέουν απευθείας αγωγούς μεταξύ των ή ακόμα αγωγούς με άλλα
εξαρτήματα του δικτύου όπως κρουνούς με σπείρωμα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να
υπάρχουν ειδικά ρακόρ που θα φέρουν από τη μία πλευρά διάταξη σύνδεσης με
αγωγούς ενώ από την άλλη κατάλληλο σπείρωμα διαφόρων διαστάσεων για τη
σύνδεσή τους με άλλα εξαρτήματα του δικτύου.
Ο σύνδεσμος θα αποτελείται από τις εξής βασικές διατάξεις :
α. Σώμα ρακόρ
β. Δακτύλιος συμπίεσης
γ. Περικόχλιο σύσφιξης
Ο αγωγός θα τοποθετείται επί του σώματος του αποσυναρμολογημένου ρακόρ μέχρι
να καλύψει πλήρως την ειδική διαμόρφωση δακτυλίου ακαμψίας (‘ρουξούνι’) στο
κέντρο του σώματος του ρακόρ και αφού προηγουμένως με απλή ολίσθηση θα
περνιούνται στον αγωγό το περικόχλιο και ο δακτύλιος σύσφιξης. Κατόπιν θα
κατεβαίνει και θα βιδώνεται το περικόχλιο επί του σώματος του ρακόρ μέχρι να
επιτευχθεί η επιθυμητή υδατοστεγής σύνδεση.
Το σώμα του ρακόρ θα είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας κράμα
ορειχάλκου, χωρίς να παρουσιάζει διάβρωση ή μηχανικές παραμορφώσεις. Το σώμα
αποτελείται από δύο (2) τεμάχια (το κυρίως σώμα και το περικόχλιο σύσφιξης), που
συνδέονται μεταξύ τους μέσω κατάλληλου σπειρώματος.
Η στεγάνωση θα πραγματοποιείται από την αλληλεπίδραση της συμπίεσης του
δακτυλίου συμπίεσης, ο οποίος θα εφάπτεται εξωτερικά περιφερειακά του αγωγού
και της αντίστασης του δακτυλίου ακαμψίας (ρουξούνι) εσωτερικά περιφερειακά του
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αγωγού. Η στεγανότητα θα επιτυγχάνεται με απλή σύσφιξη του περικοχλίου
σύσφιξης πάνω στο κυρίως σώμα του ρακόρ.
Η διαμόρφωση της επιφάνειας του συνδέσμου εσωτερικά στην περιοχή έδρασης του
δακτυλίου θα πρέπει να εξασφαλίζει την αυξανόμενη συμπίεση του δακτυλίου επί της
εξωτερικής επιφάνειας του αγωγού αυξανόμενης της σύσφιξης του περικοχλίου
ακόμα και στην περίπτωση που παρατηρείται μικρή μείωση της εξωτερικής διαμέτρου
του αγωγού (φαινόμενο ερπυσμού του πολυαιθυλενίου).
Ο ορειχάλκινος δακτύλιος, που θα χρησιμοποιηθεί στη διάταξη στεγάνωσης πρέπει
να είναι κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας και αντοχής ορείχαλκο κατάλληλο
για χρήση σε πόσιμο νερό, πιστοποιητικό καταλληλότητας του οποίου πρέπει
υποχρεωτικά να προσκομιστεί από τον ανάδοχο.
Για την ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης επί του δακτυλίου κατά τη σύσφιξη θα
πρέπει να προβλέπεται αντίστοιχη διαμόρφωση της επιφανείας εσωτερικά στο
περικόχλιο σύσφιξης και στην περιοχή εκείνη που εφάπτεται με τον δακτύλιο. Το
περικόχλιο θα είναι κατασκευασμένο από ορείχαλκο εφάμιλλης ποιότητας με αυτή του
σώματος του συνδέσμου.
Σε ό,τι αφορά στην αγκύρωση το ρακόρ θα πρέπει να διαθέτει διάταξη αγκύρωσης
του αγωγού πολυαιθυλενίου, που θα αποκλείει την αξονική απομάκρυνση του
αγωγού από το σύνδεσμο.
Η αγκύρωση θα επιτυγχάνεται και πάλι από την αλληλεπίδραση της συμπίεσης του
δακτυλίου συμπίεσης, ο οποίος θα εφάπτεται εξωτερικά περιφερειακά του αγωγού
και της αντίστασης του δακτυλίου ακαμψίας (ρουξούνι) εσωτερικά περιφερειακά του
αγωγού. Η αγκύρωση θα επιτυγχάνεται με απλή σύσφιξη του περικοχλίου σύσφιξης
πάνω στο κυρίως σώμα του ρακόρ.
Η διάταξη θα αποτελείται από τον ίδιο ορειχάλκινο δακτύλιο, ο οποίος σφίγγει
εξωτερικά το σωλήνα. Η σύσφιξη επιτυγχάνεται με την εξαναγκασμένη μείωση της
διαμέτρου του δακτυλίου αγκύρωσης μέσω κωνικών επιφανειών ολίσθησης μεταξύ
της εξωτερικής επιφάνειας του δακτυλίου και της εσωτερικής επιφάνειας του
περικοχλίου σύσφιξης του σώματος του συνδέσμου. Στην εσωτερική πλευρά του
δακτυλίου συμπίεσης θα υπάρχουν περιφερειακές προεξοχές, οι οποίες συμπιέζουν
εξωτερικά και περιμετρικά τον αγωγό του πολυαιθυλενίου. Το βάθος των προεξοχών
αυτών θα πρέπει να είναι μικρό, ώστε να μην απομειώνεται συνολικά η αντοχή του
αγωγού.
Κατά την πλήρη σύσφιξη του συνδέσμου επί του αγωγού η περιφέρεια του δακτυλίου
συμπίεσης πρέπει να παραμένει ανοιχτή κατά τουλάχιστον 0,5-1,5mm, έτσι ώστε ο
δακτύλιος συμπίεσης να ενεργεί δυναμικά λόγω των παραμένουσων τάσεων που
υφίσταται με την πάροδο του χρόνου πάνω στην επιφάνεια του αγωγού, με
αποτέλεσμα την αναλογική μείωση της διαμέτρου του πάνω στον αγωγό σε
ενδεχόμενη μείωση της διαμέτρου του αγωγού λόγω ερπυσμού.
Η επιφάνεια του δακτυλίου αγκύρωσης πρέπει να είναι κωνικού σχήματος στα άκρα
της εξωτερικής της περιμέτρου, έτσι ώστε να υπάρχει ομοιόμορφη κατανομή της
πίεσης στο δακτύλιο από το περικόχλιο σύσφιξης προς εξασφάλιση απόλυτης
στεγάνωσης – συγκράτησης του αγωγού.
Η εργασία σύνδεσης θα πρέπει να είναι απλή χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερος
εξοπλισμός και εξειδίκευση.
Συγκεκριμένα η τοποθέτηση του σωλήνα εντός του συνδέσμου θα πρέπει να γίνεται
με απλή ώθηση με το χέρι, μετά την αποσυναρμολόγηση του συνδέσμου.
Ο σύνδεσμος πρέπει να μπορεί να δεχτεί σωλήνα, ο οποίος δεν θα έχει υποστεί
καμία
ιδιαίτερη επεξεργασία στο άκρο σύνδεσής του, δηλαδή δεν θα είναι
απαραίτητο ο σωλήνας να έχει ξυστεί περιμετρικά κλπ.
Ο σύνδεσμος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εξάρμωσης. Η εξάρμωση θα πρέπει
να γίνεται χωρίς να καταστρέφεται ο σωλήνας ή ο σύνδεσμος και να
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επαναλαμβάνεται με την ίδια ευκολία και αξιοπιστία. Σύνδεσμος και σωλήνας θα είναι
επαναχρησιμοποιήσιμοι, χωρίς να απαιτείται η χρήση νέου ή η αντικατάσταση
οποιουδήποτε εξαρτήματος του συνδέσμου.
Κάθε ρακόρ θα είναι συναρμολογημένο χωρίς να πιέζεται ο δακτύλιος (απλή
συναρμολόγηση, όχι σύσφιξη).
Είναι σημαντικό τα εξαρτήματα του συνδέσμου να τοποθετούνται με έναν και
μοναδικό τρόπο εντός αυτού έτσι ώστε να αποφεύγεται εσφαλμένη σύνδεση. Σε
περίπτωση λανθασμένης τοποθέτησης ο σύνδεσμος δεν θα πρέπει να βιδώνει
επαρκώς υποδεικνύοντας τη λανθασμένη τοποθέτηση των εξαρτημάτων του.
5.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΥΣΦΙΞΗΣ (ΖΙΜΠΩ) ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ (Α/Α 2-10)

Ζιμπώ από χυτοσίδηρο, κατάλληλα για σύνδεση ευθύγραμμων τμημάτων αγωγών
μαζί με τους σύνδεσμο-σώμα, κοχλίες και περικόχλια καθώς και τους ελαστικούς
συνδέσμους στεγανότητας και βίδες. Τα ζιμπώ προορίζονται για τοποθέτηση εντός
του εδάφους. Οι σύνδεσμοι πρέπει να εξασφαλίζουν στεγανή σύνδεση στην
ονομαστική πίεση λειτουργίας.
Θα αποτελούνται από το σωληνωτό τμήμα ανάλογης διαμέτρου με λεία εσωτερική
διατομή σε κάθε άκρο, τη διάταξη συγκράτησης του ελαστικού δακτυλίου, δηλαδή
από ένα μεταλλικό δακτύλιο σύσφιξης, ένα ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης και ένα
σύστημα αγκύρωσης με τους κοχλίες. Όλοι οι σύνδεσμοι θα εξασφαλίζουν με
επάρκεια τη στεγανοποίηση των συνδέσεων σε συνθήκες λειτουργίας υπό πίεση 16
bar.
Το υλικό των μεταλλικών μερών θα είναι ελατός χυτοσίδηρος. Τα μεταλλικά τεμάχια
θα έχουν επικάλυψη εσωτερικά και εξωτερικά με δύο στρώσεις κατάλληλου πάχους
με εποξική βαφή πούδρας υψηλής αντοχής σε κρούση διάβρωση υψηλές και χαμηλές
θερμοκρασίες και κατάλληλη για χρήση με πόσιμο νερό και τοποθέτηση των
συνδέσμων υπό το έδαφος.
Ο ελαστικός δακτύλιος στεγανότητας θα έχει διαστάσεις και διαμόρφωση που θα
εξασφαλίζει την ευχερή διέλευσή του εξωτερικά του σωλήνα κατά την τοποθέτηση.
Με τη διείσδυση του αγωγού θα επιτυγχάνεται η υδατοστεγής προσαρμογή του
στεγανωτικού ελαστικού στην εξωτερική διάμετρο του σωλήνα. Οι σύνδεσμοι θα
παρέχουν στεγανότητα στην ονομαστική πίεση λειτουργίας αντοχή σε θερμοκρασίες
-5οC και +50oC, υψηλή μηχανική αντοχή και διατήρηση της ελαστικότητας και
συμπιεστότητας του καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Το υλικό θα είναι κατάλληλο
για χρήση με πόσιμο νερό.
Κάθε ζιμπώ θα συνοδεύεται από τους κοχλίες-εντατήρες και αντίστοιχα περικόχλια
και ροδέλες και θα παραδίδεται έτοιμο για χρήση (μονταρισμένο) και θα είναι
επαναχρησιμοποιήσιμο.
Επί του σώματος θα αναγράφονται:
PN (ονομαστική πίεση λειτουργίας)
DN (περιοχή εξωτερικών διαμέτρων)
Οι προσφερόμενοι σύνδεσμοι (ζιμπώ) πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με τα
πρότυπα κατασκευή ISO 2531, ΕΝ 545, ΕΝ 598, ΕΝ 969.
Υλικό κατασκευής των μεταλλικών μερών (σώματος και δακτυλίων σύσφιξης): Ελατός
χυτοσίδηρος τουλάχιστον GGG40σύμφωνα με το ΕΝ-GJS-450-10.
Προστατευτική βαφή: Ενδεικτικά RESICOAT (εποξικό επίστρωμα πούδρας) με
επικάλυψη ελάχιστου πάχους 250μm και με έγκριση καταλληλότητας για χρήση σε
πόσιμο νερό σύμφωνα με το GSK και το ΕΝ14901.
Υλικό κατασκευής κοχλιών και περικοχλίων: Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 (A2) ή
AISI 316 (A4) με επικάλυψη από TEFLON για προστασία από το φαινόμενο
στομώματος αρπάγματος.
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Υλικό κατασκευής στεγανωτικών δακτυλίων: NBR σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 682 ή
EPDM σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 681-1, με έγκριση καταλληλότητας για χρήση σε
πόσιμο νερό και αντοχή στη θερμοκρασία τουλάχιστον από 0oC έως +50oC.
Υλικό κατασκευής αγκυρωτικών ελασμάτων: Μεταλλικό υλικό από ανοξείδωτο
χάλυβα ή ορείχαλκο.
6.

Κολλάρα παροχής χυτοσιδηρά (Α/Α 22-29)

Κολλάρο παροχής από χυτοσίδηρο, κατάλληλo για σωλήνες ΡΕ & PVC, PN 16 ATM.
Τα κολλάρα πρέπει να είναι προϊόνta ευρωπαϊκής κατασκευής αναγνωρισμένου
κατασκευαστή με πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9000.
Το κολλάρο θα αποτελείται από δύο τμήματα:
Το άνω τμήμα θα φέρει οπή πλήρους διατομής σε όλο το πάχος του με θηλυκό
σπείρωμα 1’’. Σε ολόκληρο το εσωτερικό μέρος και γύρω από την οπή θα είναι
προσαρμοσμένος ελαστικός δακτύλιος κατάλληλης διατομής και ειδικής
διαμόρφωσης, κατασκευασμένος από NBR και σκληρότητας 60sh ή EPDM,
κατάλληλος για πόσιμο νερό ο οποίος εξασφαλίζει την άριστη στεγάνωση της
σύνδεσης ενώ το κάτω μέρος είναι και αυτό κατασκευασμένο από ίδιας ποιότητας
χυτοσίδηρο και θα καλύπτεται πλήρως με το ίδιο ελαστικό όπως και το άνω μέρος.
Τα κολλάρα θα φέρουν διάταξη σύσφιξης μέσω ανοξείδωτων κοχλιών και
περικοχλίων. Προς αποφυγή υπερβολικής σύσφιξης θα υπάρχει ειδική σχεδίαση με
διάταξη τέρματος στα δύο άκρα του. Η στεγάνωση θα επιτυγχάνεται με σύσφιξη του
ζωστήρα επί του αγωγού μέσω κοχλιών που ενώνουν τα δύο τμήματά του. Τα
κολλάρα θα είναι σχεδιασμένα για λειτουργία σε πίεση ΡΝ 16 bar ενώ η πίεση
δοκιμής θα είναι διπλάσια (32bar).
Το συνολικό πλάτος του κολλάρου θα είναι μεγαλύτερο και από την ονομαστική
διάμετρο του αγωγού που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.
Κατά τη σύσφιξη του ζωστήρα θα αποφεύγεται η σημειακή καταπόνηση του αγωγού.
Αυτό συμβαίνει επειδή ισχύουν τα εξής:
- Το πλάτος του ζωστήρα θα είναι τουλάχιστον της τάξης της ονομαστικής
διαμέτρου του αγωγού στον οποίο θα τοποθετηθεί.
- Θα υπάρχει ελαστική επίστρωση κατάλληλου πάχους στην εσωτερική
επιφάνεια του ζωστήρα
Θα υπάρχει διάταξη τέρματος στα δύο άκρα του για την αποφυγή
υπέρμετρης σύσφιξης.
- Θα αποκλείεται η στροφή του ζωστήρα περί του αγωγού μετά τη σύσφιξή του.
Το υλικό κατασκευής των χυτοσιδηρών κολλάρων θα είναι χυτοσίδηρος κλάσης
GGG50 κατά ΕΝ 1563. Τα δύο τμήματα θα είναι προστατευμένα από εποξειδική
βαφή κατάλληλη για πόσιμο νερό ελάχιστου πάχους 200μm. Το ελαστικό των
προσφερόμενων εξαρτημάτων θα είναι κατάλληλο για πόσιμο νερό και θα
εξασφαλίζει απόλυτη στεγανότητα. Το υλικό κατασκευής των κοχλιών και των
περικοχλίων θα είναι ανοιξείδωτος χάλυβας AISI 304.
7. Σωλήνες και εξαρτήματα από PVC-U (Α/Α 73-82)
Οι πλαστικοί σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U) θα
είναι κατάλληλοι για δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης υπό πίεση και σύμφωνα με τα
πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1452.
Οι σωλήνες θα παραδίδονται σε τεμάχια ωφέλιμου μήκους 6.00 μέτρων, με
ενσωματωμένο σύνδεσμο τύπου μούφας και εσωτερικό ελαστικό δακτυλίο
στεγανότητας.
Επί των σωλήνων θα αναγράφονται τα εξής:
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Η ονομαστική διάμετρος
Η ονομαστική κατηγορία πίεσης PN
Ο κατασκευαστής
Η προδιαγραφή η οποία εφαρμόζεται (ΕΝ 1452)
Η ημερομηνία παραγωγής
Οι σωλήνες ύδρευσης και τα εξαρτήματα θα είναι κατάλληλα για εγκαταστάσεις
υπογείων δικτύων ύδρευσης
Ε ι δ ι κ ά Ε ξ α ρ τ ή μ α τ α σ ω λ ή ν ω ν α π ό PVC-U
Τα ειδικά εξαρτήματα σωλήνων PVC (καμπύλες, διακλαδώσεις κλπ) θα εξασφαλίζουν
μέσω των ελαστικών συνδέσμων άριστη στεγανότητα και ασφαλή σύνδεση. Το πάχος
του τοιχώματος των ενσωματωμένων συνδέσμων στεγάνωσης των σωλήνων και των
εξαρτημάτων θα είναι κατάλληλο έτσι ώστε τα εξαρτήματα και ο σωλήνας να
ανταποκρίνονται άριστα στο σκοπό για τον οποίο προορίζονται.
Θα ανταποκρίνονται πλήρως στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1452.
8. Χυτοσιδηρά εξαρτήματα για σωλήνες PVC (Α/Α 11-13)
Για τα χυτοσιδηρά εξαρτήματα θα εφαρμόζεται το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12842.
Τα από χυτοσίδηρο ειδικά τεμάχια των πλαστικών σωλήνων P.V.C. θα αποτελούνται
από γκρίζο χυτοσίδηρο ομοιογενή και χωρίς ξένες επιβλαβείς προσμίξεις. Τα ειδικά
τεμάχια πρέπει να παρουσιάζουν επιφάνεια λεία και ομαλή χωρίς εξογκώματα ή
κοιλότητες που να φαίνονται ή γεμισμένα με ξένη ουσία. Τα άκρα των θα είναι ή
ευθεία, κατάλληλα για σύνδεση με κεφαλή ή θα έχουν κεφαλή με ελαστικό δακτύλιο ή
θα φέρουν ωτίδα διαμορφωμένη για την ανάλογη πίεση λειτουργίας κατά DIN 2532
και 2508.
Η κατασκευή των ειδικών τεμαχίων θα είναι σύμφωνη προς τους διεθνείς
κανονισμούς 150-R13 που οι τεχνικές προδιαγραφές των καθορίζουν για
χυτοσιδήρους σωλήνες και ειδικά τεμάχια:
Α) Την ποιότητα του γκρίζου χυτοσιδήρου.
Β) Τις διαστάσεις και τα βάρη (με ειδικό βάρος 7.15) κάθε τεμαχίου.
Γ) Τις ανεκτές αποκλίσεις από τις καθοριζόμενες διαστάσεις και βάρη.
Δ) Τις δοκιμές των δοκιμίων σε μηχανικές καταπονήσεις δηλαδή σε εφελκυσμό και σε
κάμψη δακτυλίου. Τα δοκίμια των ειδικών τεμαχίων πρέπει να έχουν αντοχή σε
εφελκυσμό ίση τουλάχιστον με 14 KG/MM2.
Ε) Την δοκιμή σε σκληρότητα κατά BRINELL η οποία στα ειδικά τεμάχια δεν πρέπει
να υπερβαίνει τις 215 μονάδες BRINELL.
Στ) Την δοκιμή στεγανότητας σε εσωτερική υδραυλική πίεση που καθορίζεται από
σχετικούς πίνακες και εξαρτάται από την κλάση των σωλήνων, την διάμετρο και το
είδος των τεμαχίων. Τα ειδικά τεμάχια πρέπει να δοκιμαστούν σε στεγανότητα, πριν
την προστατευτική επένδυση.
Στην ίδια δοκιμασία πρέπει να παρουσιάζουν στεγανότητα και οι συνδέσεις με
κεφαλές μετά ελαστικού δακτυλίου των ειδικών τεμαχίων.
Κατά την δοκιμή στεγανότητας δεν πρέπει να παρουσιάζεται η παραμικρή διαρροή ή
εφίδρωση.
Ζ) Την προστατευτική επένδυση η οποία στην προκειμένη περίπτωση θα γίνει με
πλαστική επίστρωση με συνθετικά υλικά PERMATEX, εσωτερικά και εξωτερικά και
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Η) Την σήμανση κάθε τεμαχίου με το σήμα του κατασκευαστή και την αναγραφή της
ονομαστικής διαμέτρου και τυχόν άλλων κύριων χαρακτηριστικών.
9. Μανσόν για σωλήνες PVC-U (Α/Α 60-62)
Σύνδεσμος μανσόν από υλικό PVC-U 16ATM με τους ελαστικούς δακτυλίους για
σύνδεση πλαστικών σωλήνων PVC-U διαφόρων διαστάσεων σύμφωνα με τις
πρότυπες προδιαγραφές DIN 8061, 8062, 19532, ISO 161/1-1978, ΕΛΟΤ 9
διαστάσεων Φ 63, Φ75 και Φ90.
10. Εξαρτήματα γαλβανιζέ για όλα τα είδη δικτύων (Α/Α 83-91)
Εξαρτήματα γαλβανιζέ (τάπες, μούφες , γωνίες, νίπελ, κλπ) για όλα τα είδη δικτύων
11. Επισκευαστής σωλήνα ανοξείδωτος (Α/Α 69-72)
Οι επισκευαστές σωλήνα θα είναι πλήρεις με όλα τα εξαρτήματά τους και θα είναι
κατάλληλοι για επισκευή διαρροών αγωγών του δικτύου επιτόπου υπό πίεση 10 ατμ
τουλάχιστον, χωρίς εκκένωση του νερού από τον αγωγό. Θα πρέπει να
τοποθετούνται χωρίς να διακόπτεται η συνέχεια του αγωγού. Θα αποτελούνται από
τα εξής εξαρτήματα:
-Σώμα συγκράτησης
-Ελαστικό περίβλημα
-Γέφυρες σύσφιξης
-Κοχλίες-περικόχλια
Υλικά κατασκευής
- Σώμα συγκράτησης : ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 το οποίο θα φέρει εσωτερικά
σε ολόκληρη την επιφάνεια του ελαστικό στεγανοποίησης (περίβλημα), NBK,
EPDM
- Το ελαστικό περίβλημα θα φέρει σε ολόκληρη την εφαπτόμενη επιφάνεια με τον
σωλήνα ανάγλυφη εξωτερική χάραξη η οποία θα μεγιστοποιεί την αγκύρωση του
εξαρτήματος στον αγωγό
- Γέφυρες σύσφιξης (αρμός): ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304
- Στήριξη γεφυρών σύσφιξης (αρμός): μιάς ή δύο πλευρών
- Κοχλίες-περικόχλια: ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304
- Επικάλυψη επισκευαζόμενου αγωγού :Ολική (100%) –η ζώνη επισκευής περιβάλλει
ολόκληρο τον προς επισκευή αγωγό.
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ΜΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

A/A

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1

ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ 1/2''

ΤΕΜ

100

17,98

1.798,00

2

ΖΙΜΠΩ ΔΙΠΛΟ ΜΑΝΤ. Φ250

ΤΕΜ

40

100,60

4.024,00

3

ΖΙΜΠΩ ΔΙΠΛΟ ΜΑΝΤ. Φ200

ΤΕΜ

20

80,98

1.619,60

4

ΖΙΜΠΩ ΔΙΠΛΟ ΜΑΝΤ. Φ160

ΤΕΜ

10

48,80

488,00

5

ΖΙΜΠΩ ΔΙΠΛΟ ΜΑΝΤ. Φ140

ΤΕΜ

10

40,70

407,00

6

ΖΙΜΠΩ ΔΙΠΛΟ ΜΑΝΤ. Φ125

ΤΕΜ

20

32,50

650,00

7

ΖΙΜΠΩ ΔΙΠΛΟ ΜΑΝΤ. Φ110

ΤΕΜ

20

30,40

608,00

8

ΖΙΜΠΩ ΔΙΠΛΟ ΜΑΝΤ. Φ90

ΤΕΜ

40

25,95

1.038,00

9

ΖΙΜΠΩ ΔΙΠΛΟ ΜΑΝΤ. Φ75

ΤΕΜ

20

21,80

436,00

10

ΖΙΜΠΩ ΔΙΠΛΟ ΜΑΝΤ. Φ63

ΤΕΜ

60

18,98

1.138,80

11

ΠΩΜΑ ΜΟΥΦΩΤΟ Φ 63

ΤΕΜ

5

18,86

94,30

12

ΤΑΥ ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ Φ60

ΤΕΜ

2

90,29

180,58

13

ΤΑΥ ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ Φ80

ΤΕΜ

2

127,14

254,28

14

ΒΑΝΑ ΜΑΝΤΕΜ.ΦΛΑΤΖ Φ60

ΤΕΜ

10

150,00

1.500,00

15

ΒΑΝΑ ΜΑΝΤΕΜ.ΦΛΑΤΖ Φ80

ΤΕΜ

6

167,14

1.002,84

16

ΒΑΝΑ ΜΑΝΤΕΜ.ΦΛΑΤΖ Φ100

ΤΕΜ

6

208,57

1.251,42

17

ΤΕΜ

6

288,57

1.731,42

ΤΕΜ

12

92,18

1.106,16

ΤΕΜ

10

97,66

976,60

ΤΕΜ

5

126,23

631,15

21

ΒΑΝΑ ΜΑΝΤΕΜ.ΦΛΑΤΖ Φ125
ΒΑΝΑ ΤΥΠΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Φ65
ΜΕ ΑΚΡΑ
ΒΑΝΑ ΤΥΠΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Φ80
ΜΕ ΑΚΡΑ
ΒΑΝΑ ΤΥΠΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Φ100
ΜΕ ΑΚΡΑ
ΒΑΝΑ ΤΥΠΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Φ125
ΜΕ ΑΚΡΑ

ΤΕΜ

4

155,54

622,16

22

ΚΟΛΑΡΟ ΜΑΝΤ Φ63΄Χ1'' ΓΙΑ ΡΕ

ΤΕΜ

60

10,00

600,00

23

ΚΟΛΑΡΟ ΜΑΝΤ Φ75Χ1'' ΓΙΑ ΡΕ

ΤΕΜ

20

10,95

219,00

24

ΚΟΛΑΡΟ ΜΑΝΤ Φ90Χ1'' ΓΙΑ ΡΕ

ΤΕΜ

20

13,87

277,40

25

ΚΟΛΑΡΟ ΜΑΝΤ Φ110Χ1'' ΓΙΑ ΡΕ

ΤΕΜ

10

19,27

192,70

26

ΚΟΛΑΡΟ ΜΑΝΤ Φ125x1'' ΓΙΑ ΡΕ

ΤΕΜ

10

22,33

223,30

27

ΚΟΛΑΡΟ ΜΑΝΤ Φ140Χ1'' ΓΙΑ ΡΕ

ΤΕΜ

5

24,40

122,00

18
19
20

31
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28

ΚΟΛΑΡΟ ΜΑΝΤ Φ150Χ1" ΖΩΣΤΗΡΑ

ΤΕΜ

4

103,20

412,80

29

ΚΟΛΑΡΟ ΜΑΝΤ Φ250Χ2" ΓΙΑ ΡΕ

ΤΕΜ

4

142,00

568,00

30

ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. Φ18Χ1/2 ΑΡΣ.

ΤΕΜ

30

1,35

40,50

31

ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. Φ18Χ1/2 ΘΗΛ

ΤΕΜ

30

1,25

37,50

32

ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. Φ22Χ3/4 ΑΡΣ

ΤΕΜ

20

2,35

47,00

33

ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. Φ22Χ3/4 ΘΗΛ

ΤΕΜ

20

2,40

48,00

34

ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. Φ32Χ1''ΑΡΣ

ΤΕΜ

20

5,40

108,00

35

ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. Φ32Χ1''ΘΗΛ

ΤΕΜ

20

6,01

120,20

36

ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. Φ40Χ1 1/4 ΑΡΣ

ΤΕΜ

10

9,30

93,00

37

ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. Φ50Χ1 1/2ΑΡΣ

ΤΕΜ

10

12,20

122,00

38

ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. Φ63Χ2''ΑΡΣ

ΤΕΜ

20

24,50

490,00

39

ΡΑΚΟΡ ΡΕ 16ΑΤ ΚΟΧΛ.Φ25 Χ 1''

ΤΕΜ

100

0,95

95,00

40

ΡΑΚΟΡ ΡΕ 16ΑΤ ΚΟΧΛ.Φ32 Χ 1''

ΤΕΜ

100

1,35

135,00

41

ΣΥΝΔΕΣΜ. ΡΕ 16ΑΤ ΚΟΧ Φ25Χ25

ΤΕΜ

100

1,50

150,00

42

ΣΥΝΔΕΣΜ. ΡΕ 16ΑΤ ΚΟΧ Φ32Χ32

ΤΕΜ

100

2,05

205,00

43

ΣΥΝΔΕΣΜ. ΡΕ 16ΑΤ ΚΟΧ Φ63Χ63

ΤΕΜ

10

9,00

90,00

44

ΤΕΜ

10

20,56

205,60

ΜΕΤ

200

0,40

80,00

ΜΕΤ

300

0,70

210,00

ΜΕΤ

500

0,78

390,00

ΜΕΤ

100

2,00

200,00

49

ΣΥΝΔΕΣΜ. ΡΕ 16ΑΤ ΚΟΧ Φ75Χ75
ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PE Φ18
12,5ΑΤΜ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PE Φ22
12,5ΑΤΜ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PE Φ32
12,5ΑΤΜ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PE Φ40
10ΑΤΜ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PE
Φ63/12/5ΑΤΜ

ΜΕΤ

100

5,40

540,00

50

ΒΑΝΕΣ 1/2'' ΟΛ

ΤΕΜ

160

5,60

896,00

51

ΒΑΝΕΣ 3/4'' ΟΛ

ΤΕΜ

190

7,50

1.425,00

52

ΒΑΝΕΣ 1'' ΟΛ

ΤΕΜ

135

8,70

1.174,50

53

ΒΑΝΕΣ 1 1/4'' ΟΛ

ΤΕΜ

30

14,20

426, 00

54

ΒΑΝΕΣ 1 1/2'' ΟΛ

ΤΕΜ

10

23,60

236,00

55

ΒΑΝΕΣ 2'' ΟΛ

ΤΕΜ

30

21,20

636,00

56

ΒΑΝΕΣ 2 1/2'' ΟΛ

ΤΕΜ

20

42,30

846,00

57

ΒΑΝΕΣ 3'' ΟΛ

ΤΕΜ

10

26,70

267,00

58

ΤΕΜ

60

5,30

318,00

59

ΒΡΥΣΕΣ 1/2''
ΒΡΥΣΕΣ 1/2'' ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚ.20C/75C

ΤΕΜ

15

14,20

213,00

60

MANΣΟΝ Φ63 10ΑΤΜ

ΤΕΜ

200

10,50

2.100,00

61

ΜΑΝΣΟΝ Φ75 10ΑΤΜ

ΤΕΜ

100

12,50

1.250,00

62

ΜΑΝΣΟΝ Φ90 10ΑΤΜ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛYAIΘYΛΕΝΙΟY Φ50
6ΑΤΜ

ΤΕΜ

120

14,50

1.740,00

ΜΕΤ

1.000

0,95

950,00

45
46
47
48

63

32
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64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Φ40
6ΑΤΜ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Φ250
12,5ΑΤΜ
ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. Φ25 ΓΙΑ
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Φ25 ΓΙΑ
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ
ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ. Φ50 ΓΙΑ
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΣΩΛΗΝΑ 3/4''
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΣΩΛΗΝΑ 1'
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΣΩΛΗΝΑ 1 1/4'
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΣΩΛΗΝΑ 1 1/2'
ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ 63 10ΑΤ
ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ 75 10ΑΤ
ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ 90 10ΑΤ
ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ110 10ΑΤ
ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ 125 10ΑΤ
ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ 140 10ΑΤ
ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ 160 10ΑΤ
ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ 200 10ΑΤ
ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ 225 10ΑΤ
ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ 280 10ΑΤ
ΤΑΠΑ 1/2'' ΘΗΛ. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΤΑΠΑ 3/4'' ΘΗΛ. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΓΩΝΙΑ Α-Θ 1/2" ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΜΟΥΦΑ 1/2'' ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΜΟΥΦΑ 3/4'' ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΜΟΥΦΑ 1'' ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΝΙΠΕΛ 1/2'' ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΝΙΠΕΛ 3/4'' ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΝΙΠΕΛ 1'' ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

33

ΜΕΤ

1.000

0,71

710,00

ΜΕΤ

60

46,40

2.784,00

ΤΕΜ

50

0,90

45,00

ΤΕΜ

20

1,80

36,00

ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΜΕΤ
ΜΕΤ
ΜΕΤ
ΜΕΤ
ΜΕΤ
ΜΕΤ
ΜΕΤ
ΜΕΤ
ΜΕΤ
ΜΕΤ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ

30
39
29
15
15
480
30
60
30
60
24
24
24
12
6
65
60
100
50
50
50
50
50
50

3,25
11,40
11,60
11,80
12,05
1,80
2,60
3,73
5,54
6,97
8,72
11,42
17,74
22,51
35,58
0,80
0,95
0,42
0,45
0,54
0,65
0,42
0,52
0,63
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:
ΦΠΑ 24% :
ΣΥΝΟΛΟ:

97,50
444,60
336,40
177,00
180,75
864,00
78,00
223,80
166,20
418,20
209,28
274,08
425,76
270,12
213,48
52,00
57,00
42,00
22,50
27,00
32,50
21,00
26,00
31,50
48.323,48
11.597,64
59.921,12
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ 1/2''

ΤΕΜ

100

2

ΖΙΜΠΩ ΔΙΠΛΟ ΜΑΝΤ. Φ250

ΤΕΜ

40

3

ΖΙΜΠΩ ΔΙΠΛΟ ΜΑΝΤ. Φ200

ΤΕΜ

20

4

ΖΙΜΠΩ ΔΙΠΛΟ ΜΑΝΤ. Φ160

ΤΕΜ

10

5

ΖΙΜΠΩ ΔΙΠΛΟ ΜΑΝΤ. Φ140

ΤΕΜ

10

6

ΖΙΜΠΩ ΔΙΠΛΟ ΜΑΝΤ. Φ125

ΤΕΜ

20

7

ΖΙΜΠΩ ΔΙΠΛΟ ΜΑΝΤ. Φ110

ΤΕΜ

20

8

ΖΙΜΠΩ ΔΙΠΛΟ ΜΑΝΤ. Φ90

ΤΕΜ

40

9

ΖΙΜΠΩ ΔΙΠΛΟ ΜΑΝΤ. Φ75

ΤΕΜ

20

10

ΖΙΜΠΩ ΔΙΠΛΟ ΜΑΝΤ. Φ63

ΤΕΜ

60

11

ΠΩΜΑ ΜΟΥΦΩΤΟ Φ 63

ΤΕΜ

5

12

ΤΑΥ ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ Φ60

ΤΕΜ

2

13

ΤΑΥ ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ Φ80

ΤΕΜ

2

14

ΒΑΝΑ ΜΑΝΤΕΜ.ΦΛΑΤΖ Φ60

ΤΕΜ

10

15

ΒΑΝΑ ΜΑΝΤΕΜ.ΦΛΑΤΖ Φ80

ΤΕΜ

6

16

ΒΑΝΑ ΜΑΝΤΕΜ.ΦΛΑΤΖ Φ100

ΤΕΜ

6

17

ΤΕΜ

6

ΤΕΜ

12

ΤΕΜ

10

ΤΕΜ

5

21

ΒΑΝΑ ΜΑΝΤΕΜ.ΦΛΑΤΖ Φ125
ΒΑΝΑ ΤΥΠΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Φ65
ΜΕ ΑΚΡΑ
ΒΑΝΑ ΤΥΠΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Φ80
ΜΕ ΑΚΡΑ
ΒΑΝΑ ΤΥΠΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Φ100
ΜΕ ΑΚΡΑ
ΒΑΝΑ ΤΥΠΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Φ125
ΜΕ ΑΚΡΑ

ΤΕΜ

4

22

ΚΟΛΑΡΟ ΜΑΝΤ Φ63΄Χ1'' ΓΙΑ ΡΕ

ΤΕΜ

60

23

ΚΟΛΑΡΟ ΜΑΝΤ Φ75Χ1'' ΓΙΑ ΡΕ

ΤΕΜ

20

24

ΚΟΛΑΡΟ ΜΑΝΤ Φ90Χ1'' ΓΙΑ ΡΕ

ΤΕΜ

20

25

ΚΟΛΑΡΟ ΜΑΝΤ Φ110Χ1'' ΓΙΑ ΡΕ

ΤΕΜ

10

26

ΚΟΛΑΡΟ ΜΑΝΤ Φ125x1'' ΓΙΑ ΡΕ

ΤΕΜ

10

18
19
20

34

ΜΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

XA/A

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο ΡΑ Σ
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27

ΤΕΜ

5

28

ΚΟΛΑΡΟ ΜΑΝΤ Φ140Χ1'' ΓΙΑ ΡΕ
ΚΟΛΑΡΟ ΜΑΝΤ Φ150Χ1"
ΖΩΣΤΗΡΑ

ΤΕΜ

4

29

ΚΟΛΑΡΟ ΜΑΝΤ Φ250Χ2" ΓΙΑ ΡΕ

ΤΕΜ

4

30

ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. Φ18Χ1/2 ΑΡΣ.

ΤΕΜ

30

31

ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. Φ18Χ1/2 ΘΗΛ

ΤΕΜ

30

32

ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. Φ22Χ3/4 ΑΡΣ

ΤΕΜ

20

33

ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. Φ22Χ3/4 ΘΗΛ

ΤΕΜ

20

34

ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. Φ32Χ1''ΑΡΣ

ΤΕΜ

20

35

ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. Φ32Χ1''ΘΗΛ

ΤΕΜ

20

36

ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. Φ40Χ1 1/4 ΑΡΣ

ΤΕΜ

10

37

ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. Φ50Χ1 1/2ΑΡΣ

ΤΕΜ

10

38

ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. Φ63Χ2''ΑΡΣ

ΤΕΜ

20

39

ΡΑΚΟΡ ΡΕ 16ΑΤ ΚΟΧΛ.Φ25 Χ 1''

ΤΕΜ

100

40

ΡΑΚΟΡ ΡΕ 16ΑΤ ΚΟΧΛ.Φ32 Χ 1''

ΤΕΜ

100

41

ΣΥΝΔΕΣΜ. ΡΕ 16ΑΤ ΚΟΧ Φ25Χ25

ΤΕΜ

100

42

ΣΥΝΔΕΣΜ. ΡΕ 16ΑΤ ΚΟΧ Φ32Χ32

ΤΕΜ

100

43

ΣΥΝΔΕΣΜ. ΡΕ 16ΑΤ ΚΟΧ Φ63Χ63

ΤΕΜ

10

44

ΤΕΜ

10

ΜΕΤ

200

ΜΕΤ

300

ΜΕΤ

500

ΜΕΤ

100

49

ΣΥΝΔΕΣΜ. ΡΕ 16ΑΤ ΚΟΧ Φ75Χ75
ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PE Φ18
12,5ΑΤΜ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PE Φ22
12,5ΑΤΜ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PE Φ32
12,5ΑΤΜ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PE Φ40
10ΑΤΜ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PE
Φ63/12/5ΑΤΜ

ΜΕΤ

100

50

ΒΑΝΕΣ 1/2'' ΟΛ

ΤΕΜ

160

51

ΒΑΝΕΣ 3/4'' ΟΛ

ΤΕΜ

190

52

ΒΑΝΕΣ 1'' ΟΛ

ΤΕΜ

135

53

ΒΑΝΕΣ 1 1/4'' ΟΛ

ΤΕΜ

30

54

ΒΑΝΕΣ 1 1/2'' ΟΛ

ΤΕΜ

10

55

ΒΑΝΕΣ 2'' ΟΛ

ΤΕΜ

30

56

ΒΑΝΕΣ 2 1/2'' ΟΛ

ΤΕΜ

20

57

ΒΑΝΕΣ 3'' ΟΛ

ΤΕΜ

10

58

ΤΕΜ

60

59

ΒΡΥΣΕΣ 1/2''
ΒΡΥΣΕΣ 1/2'' ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚ.20C/75C

ΤΕΜ

15

60

MANΣΟΝ Φ63 10ΑΤΜ

ΤΕΜ

200

61

ΜΑΝΣΟΝ Φ75 10ΑΤΜ

ΤΕΜ

100

62

ΜΑΝΣΟΝ Φ90 10ΑΤΜ

ΤΕΜ

120

45
46
47
48
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63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛYAIΘYΛΕΝΙΟY Φ50
6ΑΤΜ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Φ40
6ΑΤΜ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ
Φ250 12,5ΑΤΜ
ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. Φ25 ΓΙΑ
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Φ25 ΓΙΑ
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ
ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ. Φ50 ΓΙΑ
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΣΩΛΗΝΑ 3/4''
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΣΩΛΗΝΑ 1'
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΣΩΛΗΝΑ 1 1/4'
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΣΩΛΗΝΑ 1 1/2'
ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ 63 10ΑΤ
ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ 75 10ΑΤ
ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ 90 10ΑΤ
ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ110 10ΑΤ
ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ 125 10ΑΤ
ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ 140 10ΑΤ
ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ 160 10ΑΤ
ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ 200 10ΑΤ
ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ 225 10ΑΤ
ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ 280 10ΑΤ
ΤΑΠΑ 1/2'' ΘΗΛ. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΤΑΠΑ 3/4'' ΘΗΛ. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΓΩΝΙΑ Α-Θ 1/2" ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΜΟΥΦΑ 1/2'' ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΜΟΥΦΑ 3/4'' ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΜΟΥΦΑ 1'' ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΝΙΠΕΛ 1/2'' ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΝΙΠΕΛ 3/4'' ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΝΙΠΕΛ 1'' ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΜΕΤ

1.000

ΜΕΤ

1.000

ΜΕΤ

60

ΤΕΜ

50

ΤΕΜ

20

ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΜΕΤ
ΜΕΤ
ΜΕΤ
ΜΕΤ
ΜΕΤ
ΜΕΤ
ΜΕΤ
ΜΕΤ
ΜΕΤ
ΜΕΤ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ

30
39
29
15
15
480
30
60
30
60
24
24
24
12
6
65
60
100
50
50
50
50
50
50

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:
ΦΠΑ 24% :
ΣΥΝΟΛΟ:

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ - -

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV –ΤΕΥΔ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των
οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και
τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι
δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας
σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ]
-- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6251]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Πολυτεχνείου 50, Πολύγυρος Τ.Κ. 63100]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΘΕΑΝΩ ΚΑΤΕΡΤΖΗ]
- Τηλέφωνο: [23713 50754]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [prom3@polygyros.gr]

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.polygyros.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του
σχετικού CPV): [Προμήθεια υλικών ύδρευσης άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου.]
CPV 44161200-8, με τίτλο «Σωλήνες Ύδρευσης» και CPV 44167300-1 με τίτλο
«Καμπύλες, ταυ και εξαρτήματα σωληνώσεων»
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθειες]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [1]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν
υπάρχει): [14005/21-9-2017]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα,
αναφέρετε
άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή,
μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό
των
εργαζομένων
με
αναπηρία
ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
είναι
εγγεγραμμένος
σε
επίσημο
κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων
οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο
πιστοποιητικό
(π.χ.
βάσει
εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος
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Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου
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V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής
ή
πιστοποίησης,
κατά
περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον
επίσημο κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση
να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων
ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν
τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική
βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
από κοινού με άλλουςvi;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
39
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διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της γ) [……]
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή [ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

40

17PROC001977883 2017-09-21
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού
φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των
προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές
της, την έκταση, τον σκοπό …):
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Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων
ΦΟΡΕΩΝvii
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το
μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και
υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι
τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα
είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για
δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα
έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που
απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς
φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να []Ναι []Όχι
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το
ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις
πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων /
υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7,
επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε
υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητεςxiii·
5. νομιμοποίηση
εσόδων
από
παράνομες
xiv
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ·

δραστηριότητες

ή

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.
Λόγοι που
καταδίκες:

σχετίζονται

με

ποινικές

Απάντηση:

Υπάρχει
τελεσίδικη
καταδικαστική [] Ναι [] Όχι
απόφαση εις βάρος του οικονομικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxvi το
οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται
ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού
που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή
στοιχεία
αναφοράς
των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α)
Ημερομηνία
της
καταδικαστικής α) Ημερομηνία:[ ],
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημείο-(-α): [ ],
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγος(-οι):[ ]
λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· β) [……]
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
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καταδικαστική απόφαση:

[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή
στοιχεία
αναφοράς
των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που [……]
λήφθηκανxxi:
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει[] Ναι [] Όχι
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
α)[……]·
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση τωνβ)[……]
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη καιγ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
-[……]·
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη-[……]·
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης Εάν ναι, να
αναφερθούν
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των λεπτομερείς
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό πληροφορίες
[……]
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
α)[……]·
β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
-[……]·
-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: εγγράφων): xxiv
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα,
σύγκρουση
συμφερόντων
ή
επαγγελματικό
παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
και εργατικού δικαίουxxv;
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε
από
τις
ακόλουθες
xxvi
καταστάσεις :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται
να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης
υπόψη
της
εφαρμοστέας
εθνικής
νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη
συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας
υπό
αυτές
αυτές
τις
xxvii
περιστάσεις
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων): [……][……][……]

47

17PROC001977883 2017-09-21
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς
με
σκοπό
τη
στρέβλωση
του
ανταγωνισμού;
[…...........]
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix,
λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία
ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση
συνδεδεμένη
με
αυτόν
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο
αναμειχθεί στην προετοιμασία της
διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
σοβαρή
ή
επαναλαμβανόμενη
xxxi
πλημμέλεια
κατά
την
εκτέλεση
ουσιώδους
απαίτησης
στο
πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούμενης
σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις;
[….................]
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Εάν ναι, να
πληροφορίες:

αναφερθούν λεπτομερείς Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
Μπορεί
ο οικονομικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων
κατά
την
παροχή
των
πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς
τις
αποφάσεις
που
αφορούν
τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Μέρος ΙV: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει
σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxii, εκτός εάν :
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α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxiii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά
έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός
της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι,
ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των
πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο
μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης
για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική
περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό,
αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της
(του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iii

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ
μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι
πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10
εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου
ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους
και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν
υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές
και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος
κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του
ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων.
v

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
vi

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
vii

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα
κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που
ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή
με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται
στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
viii

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα
της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος.
ix

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της
24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της
11.11.2008, σ. 42).
x

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
αναφέρεται ως “διαφθορά”.
xi

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54).
Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση
και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν
Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη
νομοθεσία).
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xii

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε
αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiii

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης
Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο
λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος,
όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε
με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες
διατάξεις”.
xv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες
διατάξεις.".
xvi

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xix

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xx

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της
δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73
παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί
(μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την
επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xxii

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την
εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2
δεύτερο εδάφιο).
xxiii

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται
στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω
αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για
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επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο
μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο
οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης
των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο
εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης
συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxv

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας
σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxvi

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από
τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvii

Άρθρο 73 παρ. 5.
xxviii

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να
συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
xxx

Πρβλ άρθρο 48.
xxxi

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που
διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
xxxiii

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες
πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη
σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.

