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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000 €     

Αριθμός Μελέτης  11484/13-12 2016  
 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η 

δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών, με τίτλο «Επισκευή Υποβρύχιων Αντλητικών 
Συγκροτημάτων Λυμάτων», προϋπολογισμού εξήντα  χιλιάδων (60.000,00)ευρώ, με 

κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  327 του Ν. 

4412/2016. 
 Όλες οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς επί ποινή απαραδέκτου συμπληρώνονται 

ολογράφως. Αριθμητική μόνο αναγραφή τιμής στο τιμολόγιο δεν λαμβάνεται υπόψη.  

Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι δώδεκα (12) ημέρες από την 

ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα 

άρθρα 66, 117, 120 και 121 (παρ. 1γ) ή του Ν. 4412/2016. Παράλληλα θα παρέχεται 

ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα της 

ΔΕΥΑΗ www.deyah.gr. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 27/12/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον 

της Επιτροπής διαγωνισμού στην αίθουσα «Αλέξανδρος Μακατούνης», στο κτίριο του 

Βιολογικού  Καθαρισμού Ηρακλείου, Κων. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά, με καταληκτική ώρα 

υποβολής των προσφορών την 10.30π.μ. 
Η εν λόγω δημόσια σύμβαση παροχής  υπηρεσιών,  θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους 

πόρους. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο του 
προϋπολογισμού ή των προϋπολογισμών. Οι ποσότητες και η αξία των ζητούμενων 

υπηρεσιών είναι συγκεντρωτικά οι ακόλουθες, με κωδικό CPV:  

Α’ Ενδεικτικός Προϋπολογισμός αντλητικών συγκροτημάτων λυμάτων 
του κατασκευαστικού οίκου SULZER ABS 

                                           
21.000,00 

 Β΄ Ενδεικτικός Προϋπολογισμός αντλητικών συγκροτημάτων του 
κατασκευαστικού οίκου EMU 

                                             
12.000,00  
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 Γ΄ Ενδεικτικός Προϋπολογισμός αντλητικών συγκροτημάτων  του 
κατασκευαστικού οίκου FLYGT 

                                             
12.000,00 

 Δ΄ Ενδεικτικός Προϋπολογισμός αντλητικών συγκροτημάτων  του 
κατασκευαστικού οίκου  ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ                                     

                                             
12.000,00 

Ε’ Ενδεικτικός Προϋπολογισμός αντλητικών συγκροτημάτων του 
κατασκευαστικού οίκου  LOWARA 

3.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ) 60.000,00 
Φ.ΠΑ 24% 14.400,00 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 74.400,00 
 

 
Αναθέτουσα αρχή: ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Διεύθυνση: Κων. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά Τ.Κ. 71500  Ηράκλειο. 

Τηλέφωνο: 2810-529379 

Fax: 2810-263678 

E-mail: gwamanaki@hotmail.gr 

Προϊστάμενη Αρχή: Το Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ   
 

Άρθρο 1 
Ισχύουσες διατάξεις 

Η προετοιμασία, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης 

παροχής υπηρεσιών, με τίτλο «Επισκευή Υποβρύχιων Αντλητικών Συγκροτημάτων 
Λυμάτων», διέπεται από τις διατάξεις: 

• Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  

• Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 

διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

• Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

• Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

• Της με αριθμό 319/2016 με ΑΔΑ:7Ι6ΜΟΡΙΗ-6Τ5  απόφασης του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ, περί 

έγκρισης της 261/2016 Πρότασης Ανάληψης Δαπάνης. 
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• Της με αριθμό 319/2016 απόφασης του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ, περί έγκρισης διενέργειας της 

υπηρεσίας, των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης. 

 
Άρθρο 2 

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 
1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 27/12/2016 ημέρα Τρίτη και μέχρι την 10:00 π.μ έως 

10:30 π.μ ώρα, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην αίθουσα «Αλέξανδρος 
Μακατούνης», στο κτίριο του Βιολογικού  Καθαρισμού Ηρακλείου, Κων. Χατζηγεωργίου 
2 Φοινικιά. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά στην 

προαναφερόμενη αίθουσα, αρμόδιος υπάλληλος κυρία Αμανάκη Γεωργία, Προϊσταμένη του 

Τμήματος Διαχείρισης Προμηθειών.  

3. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται 

αποδεκτή καμία προσφορά.  

        4. Επίσης προσφορά μπορεί να κατατεθεί  με συστημένη επιστολή δια ταχυδρομείου ή 

εταιρείας ταχυμεταφοράς, μία ημέρα πριν την διενέργεια αυτού στο Πρωτόκολλο της 

Υπηρεσίας (γραπτή σφραγισμένη προσφορά) και να απευθύνεται  προς την Επιτροπή 

Διαγωνισμού. 

Άρθρο 3 
Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού και πληροφοριών ή διευκρινήσεων 

επί όρων διακήρυξης 
1. Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό 

μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, 

από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ, στον δικτυακό τόπο: http://www.deyah.gr. 
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό 

στην ταχυδρομική διεύθυνση Κων. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά:  Τ.Κ. 71500 Ηράκλειο, 

τηλέφωνο:2810-529379, Fax: 2810-263678, e-mail:gwamanaki@hotmail.gr, τις εργάσιμες 

μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης. 

Άρθρο 4 
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 

1. Τα απαιτούμενα, σύμφωνα με το επόμενο άρθρο της παρούσας διακήρυξης, 

δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη συνοπτική διαδικασία, οι τεχνικές και οικονομικές 

προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.  

2. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της 

Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984.  
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3. Μέρος των τεχνικών στοιχείων των προσφορών (π.χ. φυλλάδια με πλήρη τεχνικά 

στοιχεία των προσφερόμενων), μπορεί να υποβληθεί σε πρωτότυπη μορφή σε ξένη γλώσσα, 

αλλά να συνοδεύεται οπωσδήποτε από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Ως 

επίσημες μεταφράσεις χαρακτηρίζονται οι μεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από το 

Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και αυτές που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή από 

εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα. 
Άρθρο 5 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 
1. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον συνοπτικό διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την 

προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού και τα εξής δικαιολογητικά: 

α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν 

λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

i. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,  

ii. δωροδοκία,  

iii. απάτη,  

iv. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες,  

v. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας,  

vi. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, 

vii. για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα όπως ειδικότερα και αναλυτικά αυτά 

ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016. 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης, όταν το 

πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

- τους διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 

- τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των 

ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.). 

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν 
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λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 

την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν 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. 

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν 

λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή 

έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου. 

δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν 

λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας 

σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις. Επίσης, ότι δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ούτε έχει 

αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές. 

ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των 

τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν 

διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

στ)Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (άρθρο 8) ότι ο διαγωνιζόμενος διαθέτει 

συνεργείο (μηχανουργείο) επισκευής υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων, την δ/νση, το 

προσωπικό και τις ειδικότητες του, και κατάλογο των μηχανημάτων που διαθέτει η 

επιχείρησή του. 

Η ΔΕΥΑΗ θα έχει το δικαίωμα ελέγχου και σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ      

των δηλουμένων και της πραγματικότητας τότε ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται      από την 

περαιτέρω διαδικασία. 

ζ)Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται αν ο ανάδοχος διαθέτει 

οργανωμένο δοκιμαστήριο  αντλητικών  συγκροτημάτων. 

η)Βεβαίωση ότι διαθέτει μόνιμο ειδικευμένο προσωπικό (Να υποβληθούν σχετικές 

καταστάσεις). 
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θ) Υπεύθυνη δήλωση του επίσημου αντιπροσώπου στην Ελλάδα της Εταιρίας 

παραγωγής υποβρυχίων κινητήρων, αντλητικών συγκροτημάτων ότι θα διαθέτει εις τον 

ανάδοχο γνήσια ανταλλακτικά. 

ι)   Βεβαίωση για σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001: 2008.  

κ) Οι διαγωνιζόμενοι θα προσκομίσουν δηλώσεις γνησιότητας ανταλλακτικών  των 

εργοστασίων κατασκευής ή των εκπροσώπων τους στην Ελλάδα μόνο για τους ειδικούς 

προϋπολογισμούς που θα καταθέσουν προσφορά. 

Η ΔΕΥΑΗ θα δύναται να ζητήσει από τον ανάδοχο ν’ αποδείξει ότι χρησιμοποιεί 

γνήσια ανταλλακτικά. Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα έχουν χρησιμοποιηθεί μη γνήσια 

ανταλλακτικά η ΔΕΥΑΗ θα κηρύττει αυτόν έκπτωτο με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 

λ) Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης: 

i. Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. 

σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει 

δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την 

εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας. 

ii. Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο 

διαχειριστής της Ε.Π.Ε. 

iii. Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να 

προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού. 

Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν 

γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος 

και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν 

με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν 

αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των 

εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη 

επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. Τα 

νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό περί μη 

τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) μήνες πριν από την διενέργεια του 

διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην 

εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί. 

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή 

νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, 

μπορούν να αντικατασταθούν από τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού 

φορέα, τα οποία θα υποβληθούν μαζί με Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα τα 

απαριθμεί και θα τα αντιστοιχίζει. 
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2. Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να 

υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην 

ένωση. Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλει προσφορά, όμως στην περίπτωση που της ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει να 

περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή. Επίσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει, 

επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλονται χωριστά για κάθε μέλος της. Με την υποβολή της 

προσφοράς κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε περίπτωση 

κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης 

της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της 

Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της 

Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα 

μέλη της, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει όλα τα έννομα 

αποτελέσματά της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα 

μέλη εξετάζεται από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ, η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν   

αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της 

Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του 

μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. O αντικαταστάτης πρέπει να 

εγκριθεί με απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ. 

 3. Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη 

με αυτή της υπογραφής τους, η οποία όμως πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα 

(30) ημερολογιακών ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα 

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). 

Όταν ο υποψήφιος πάροχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες 

δηλώσεις ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω 

από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραμμένες από 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού δικαίωμα 

υπογραφής και εκπροσώπησης, επομένως θα ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της 

εταιρείας και θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα 

εταιρείας και υπογραφή). 
Άρθρο 6 

Εγγυήσεις 
1. Εγγύηση συμμετοχής 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 

4412/2016, η εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται. 
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2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας 

της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

γ) Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των 

παρασχεθεισών υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων 

από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται 

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή 

αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των 

παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

δ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα 

στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-

μέρη της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 

2513/1997 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 παρέχεται 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. 

ε) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει 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, 

ζ) τους όρους ότι: 

- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 

- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
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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 της 

ΔΕΥΑΗ και  

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό 

και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει 

απαραίτητα να αναφέρουν: 

1. Δεν απαιτείται αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την 

ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

2. Θα αναφέρουν τις προς παροχή υπηρεσίες, με τίτλο «Επισκευή Υποβρύχιων Αντλητικών 

Συγκροτημάτων Λυμάτων». 

3. Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη 

σύμβαση η ΔΕΥΑΗ υποχρεούται στην παραλαβή, κατά δύο (2) μήνες. 

 

στ) Οι υπηρεσίες της ΔΕΥΑΗ επικοινωνούν με τους φορείς που έχουν εκδώσει τις 

εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους. 

 
Άρθρο 7 

Τρόπος υποβολής και σύνταξης προσφορών 
1. Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή μόνο 

μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και 

την ανάθεση της σύμβασης. 

2. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον συνοπτικό διαγωνισμό, απαιτείται να 

καταρτίσουν και να υποβάλουν εγγράφως προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και 

ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, 

στην ελληνική γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο. 

3. Στον σφραγισμένο φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται ευκρινώς με κεφαλαία 

γράμματα: 

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

β) Ο πλήρης τίτλος της ΔΕΥΑΗ. 

γ) Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της διακήρυξης. 

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού. 
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ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα, δηλαδή η επωνυμία, η διεύθυνση, ο 

αριθμός τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email). 

Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη 

στοιχεία όλων των μελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους. 

4. Τα περιεχόμενα του ανωτέρω  φακέλου ορίζονται ως εξής: 

α) Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 

Προσφορά» και 

β) Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

Όπου, ως (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο 

φάκελο του παρόντος διαγωνισμού. 

5. Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

περιλαμβάνονται, επί ποινή αποκλεισμού, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων 

και συγκεκριμένα: 

α) Τα στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας διακήρυξης 

(δικαιολογητικά συμμετοχής). 

β) Πλήρη περιγραφή των προσφερόμενων εργασιών.  

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να 

υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μέλος της. 

6. Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 

εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Ενδεχόμενη εμφάνιση οικονομικών στοιχείων αποτελεί 

λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

7. Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει 

συνταχθεί και να περιέχει τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη oικovoμικά στοιχεία της 

προσφοράς, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση. Γίνονται δεκτές προσφορές για 

το σύνολο των προκηρυσσομένων υπηρεσιών. Όλες οι τιμές στην προσφορά, καθώς και ο 

συνολικός προϋπολογισμός προσφοράς, συμπληρώνονται ολογράφως επί ποινή 

απαραδέκτου. Αριθμητική μόνο αναγραφή τιμής στην προσφορά δεν λαμβάνεται υπόψη. 

8. Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδεχόμενες υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και 

κάθε άλλη επιβάρυνση, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα 

αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των 

προσφορών. 
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9. Προσφορές που τυχόν έχουν αποσταλεί ή υποβληθεί πριν την καταληκτική 

ημερομηνία, αποσφραγίζονται όλες μαζί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 

προσφορών. 

10. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 

Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή 

διαγωνισμού και με τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτήν. Από τις διευκρινίσεις που 

δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα 

σημεία που ζητήθηκαν. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η 

Επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή 

δικαιολογητικά της προσφοράς τους (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική ή οικονομική 

προσφορά) που έχουν υποβάλει. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, 

επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή 

συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα 

συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων 

συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την 

ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το 

περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία. 

 
 

Άρθρο 8 
Χρόνος ισχύος των προσφορών 

1. Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους 

διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον (4) μηνών από την επομένη της 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την 

διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά 

την κατάθεσή της, εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της 

αποσυρθεί, ο προσφέρων χάνει κάθε δικαίωμα για κατακύρωση. 

 
Άρθρο 9 

Εναλλακτικές προσφορές 
 Δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού εναλλακτικές προσφορές, καθώς και όσες 

αναφέρονται σε μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας της σύμβασης. 
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Άρθρο 10 
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 

1. Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της διακήρυξης του 

διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ως εξής: 

 α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στη  ΔΕΥΑΗ, μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν 

από την ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της 

προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσιοποίησης της περίληψης 

διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη 

ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από το Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας 

υπηρεσίας. Η απόφαση αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και οι ενιστάμενοι λαμβάνουν 

γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα.  

 β) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την 

κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η 

ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται από  το Δ.Σ της 

ΔΕΥΑΗ, μετά από γνωμοδότηση 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 αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο 

επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από την οικονομική 

Επιτροπή. 

2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους 

προαναφερόμενους λόγους πριν την υπογραφή της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 

3. Οι ενστάσεις κοινοποιούνται επί ποινή αποκλεισμού , από τον ενιστάμενο σε αυτόν 

κατά του οποίου στρέφονται και το αντίστοιχο αποδεικτικό αποστέλλεται σε φυσική μορφή 

στο αρμόδιο όργανο της ΔΕΥΑ Ηρακλείου. 

4. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούνται ως μη 

υποβληθείσες. 

 

 

Άρθρο 11 
Προσφερόμενη τιμή 

1. Η οικονομική προσφορά, δηλαδή η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ευρώ και θα 

αναφέρεται σε ποσοστό έκπτωσης ανά ενδεικτικό προϋπολογισμό. 
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 2. Το ποσοστό έκπτωσης  της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται ανά ενδεικτικό 

προϋπολογισμό. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

νόμιμη επιβάρυνση, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση της παρεχόμενης 

υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή 

μετά το ποσοστό έκπτωσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής 

διαγωνισμού. 

5. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής διαγωνισμού, 

ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

 
Άρθρο 12 

Αξιολόγηση προσφορών 
1. Η 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. 

2. Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 

των προσφορών την ορισμένη ημερομηνία και ώρα. 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 

υποβλήθηκαν από αυτούς. 

3. Αρχικά αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται 

και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο 

αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν 

προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του 

ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής. Στη 

συνέχεια αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών και μονογράφονται από 

τα μέλη της Επιτροπής. 

Ακολούθως, η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και 

συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν 

γίνονται αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές. 
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Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, αποσφραγίζονται 

οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών και ακολουθεί σχετική 

ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, οι φάκελοι της οικονομικής 

προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

4. Το αποτέλεσμα των ανωτέρω σταδίων, που μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια 

συνεδρίαση, η σε δύο κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, επικυρώνονται με 

απόφαση του Δ.Σ  της ΔΕΥΑΗ, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες. 

5. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 127 του Ν. 4412/2016. 

 
Άρθρο 13 

Δικαιολογητικά κατακύρωσης 
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως 

τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να 

υποβάλει εντός ορισμένης προθεσμίας, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα  όλων των 

δικαιολογητικών του άρθρου 5 της παρούσας, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή 

των λόγων αποκλεισμού και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.  

2. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο προσωρινός ανάδοχος είναι 
τα ακόλουθα: 

• Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, 

από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την 

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές 

τόσο για τα μέλη τους όσο για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό. 

• Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 

διαδικασία. 

• Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές 

ενημερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το 

απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας 
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του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει 

σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά 

είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. 

• Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 

να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις 

(φορολογική ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 

3. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 

εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, 

από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά προσκομίζουν όλα τα παραπάνω 

δικαιολογητικά, εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, με την ακόλουθη τροποποίηση:  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές 

ενημερότητες), από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους 

οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των 

πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι 

ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 

οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το 

απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό 

Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 

οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το 

απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων 

των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το 

απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.  

Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 

κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Δεν θα 

προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους. 

 Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη για τις 

προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε), στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις 
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ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου στους νόμιμους 

εκπροσώπους του. 

 

4. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 
παραδίδεται εμπρόθεσμα στην Επιτροπή διαγωνισμού. 

5. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε 

αυτά που υποβλήθηκαν ή κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 

τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή προσκομίσθηκαν νομίμως και 

εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση 

μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο προσωρινός 

ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 

την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, 

χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας 

από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται. 

6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 

σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του στο Δ.Σ. της 

ΔΕΥΑΗ,  για τη λήψη απόφασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως 

εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας, είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Το 

αποτέλεσμα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την 

κατακυρωτική απόφαση. 

7. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

8. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, 

ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

9. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ. 
Η απόφαση για την κατακύρωση του διαγωνισμού μπορεί να ληφθεί και μετά την 

πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο 

μειοδότης. 

 

Άρθρο 14 
Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με γνωμοδότησή της 

προς το Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει:  
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α) Την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής μέχρι και 

50% ή για μεγαλύτερη ποσότητα κατά 30% που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος.  

 β) Τη ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και 

των τεχνικών προδιαγραφών. 

 γ) Τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών. 

 

Άρθρο 15 
Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύμβασης 

1. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η 

ΔΕΥΑ Ηρακλείου  δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες.  

2. Η ΔΕΥΑ Ηρακλείου  προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 

πρόσκλησης. 

3. 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 16 
Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

1. Ο χρόνος παράδοσης των υπηρεσιών για την «Επισκευή Υποβρύχιων 
Αντλητικών Συγκροτημάτων Λυμάτων»  ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης ή και περισσότερο εφόσον γίνει χρήση της δυνατότητας αύξησης των ποσοτήτων 

της μελέτης ή και παραταθεί ως ανωτέρω. 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του μέσα στα χρονικά όρια και 

με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. 

3. Η παραλαβή των υπηρεσιών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση 

της επιτροπής παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 

216-221 του Ν. 4412/2016. 

4. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών, γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 

συγκροτείται, ως οργανωτική μονάδα της ΔΕΥΑ Ηρακλείου. Κατά τη διαδικασία παραλαβής 

διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση και μπορεί να 

καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 
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5. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται Πρωτόκολλο 

Προσωρινής Παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους 

όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την 

καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να 

καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

6. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με 

αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των 

παρεχόμενων υπηρεσιών , με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι 

ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της απόφασης του 

Διοικητικού  Συμβουλίου, η Επιτροπή Παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική 

παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό Πρωτόκολλο 

Οριστικής Παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

7. Το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό 

διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν 

ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 

συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

8. Ανεξάρτητα από την αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από Επιτροπή που 

συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ., στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο Πρόεδρος και 

τα μέλη της Επιτροπής που πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την 

σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω Επιτροπή Παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 

παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των 

προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται 

υπόψη. 

9. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, 

ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση 

των υπηρεσιών  αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα 

σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά 

τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της 
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σύμβασης και ο πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται στις 

προαναφερθείσες ποινικές ρήτρες, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

10. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες  που απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται 

έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

Άρθρο 17 
Ποινικές ρήτρες 

1. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της 

διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, 

μπορεί να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 

50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών - 

ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί 

της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5%, χωρίς 

Φ.Π.Α. επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες 

από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και μπορούν να 

ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αν οι υπηρεσίες   που 

αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια 

και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης 

έχει εκτελεστεί πλήρως. 

2. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται και συμψηφίζεται με την αμοιβή του 

αναδόχου. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να 

κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

3. Περαιτέρω ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 της Γενικής Συγγραφής 

Υποχρεώσεων. 

 

Άρθρο 18 
Τρόπος Πληρωμής 

1. Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών της παρούσας θα γίνεται τμηματικά, για όλη 

τη διάρκεια της σύμβασης. 
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2. Εφόσον ο ανάδοχος εκτελεί ορθά, σύννομα και σύμφωνα με τη σύμβαση, τις 

υποχρεώσεις του, εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, για τις υπηρεσίες, που έχει 

εκτελέσει και παραλάβει η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και έχει εκδώσει για το λόγο αυτό 

το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής (ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης). 

3. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια Οικονομική 

Υπηρεσία της ΔΕΥΑΗ. 

 

Άρθρο 19 
Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης - Κρατήσεις 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της  ΔΕΥΑ 

Ηρακλειου: www.deyah.gr. 
2. Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια», θα 

καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της  

ΔΕΥΑΗ. 

3. Όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα καταχωρηθούν και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση 

http://www.deyah.gr. 
4. Τον ανάδοχο της παροχής υπηρεσίας  βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ 

Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. 

Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του. 

5. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 

1069/1980 και του Ν. 3463/2006. 

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ. 319/2016 (ΑΔΑ:7Ι6ΜΟΡΙΗ-6Τ5) 

απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ. 

 

 

 

 

                                                                  Ηράκλειο 29 /11/2016 

                                                                  Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ 

 

 

                                                                     Νικόλαος Φακουρέλης 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000€     

Αριθμός Μελέτης  11484/13-12- 2016  
 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Άρθρο 1: Διατάξεις 
Η εκτέλεση της υπηρεσίας  διέπεται από τις διατάξεις: 

• Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  

• Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 

διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

• Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

• Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

• Της με αριθμό 319/2016 με ΑΔΑ:7Ι6ΜΟΡΙΗ-6Τ5 απόφασης του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ, 

περί έγκρισης της 261/2016 Πρότασης Ανάληψης Δαπάνης. 

• Της με αριθμό 319/2016 απόφασης του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ, περί έγκρισης διενέργειας 

της υπηρεσίας, των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης. 

Άρθρο 2: Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία της υπηρεσίας είναι: 

1. Διακήρυξη δημοπρασίας 

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων   

3. Τεχνική περιγραφή   

4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

5. Τιμολόγιο προσφοράς 
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Άρθρο 3: (Υπηρεσία) 
α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την «Επισκευή Υποβρύχιων Αντλητικών 

Συγκροτημάτων Λυμάτων». 
β) Τόπος παροχής των υπηρεσιών  

Η Δ.Ε.Υ.Α.Η διαθέτει για την διαχείριση των αστικών λυμάτων του Δήμου Ηρακλείου 

δεκατέσσερα αντλιοστάσια λυμάτων και μία κεντρική μονάδα επεξεργασίας λυμάτων 

(ΜΕΛ) και δεκατέσσερις περιφερειακές μονάδες επεξεργασίας λυμάτων (ΠΕΕΛ) για την 

διαχείριση των αστικών λυμάτων των μικρών οικισμών του Δήμου Ηρακλείου. 

γ) Προϋπολογισθείσα δαπάνη 60.000,00  ΕΥΡΩ μη συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.24%. 
Άρθρο 4: Εγγυήσεις 

1. Εγγύηση συμμετοχής 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 

4412/2016, η εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται. 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας 

της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Για τις εγγυήσεις ισχύουν όλα τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της Διακήρυξης. 

Άρθρο 5: Τόπος και  Χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας. 
Ο χώρος παροχής των υπηρεσιών είναι τα αντλιοστάσια λυμάτων της ΔΕΥΑ  Ηρακλείου, 

όπως περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή. 

Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι έξι μήνες. 

Οι υπηρεσίες για την «Επισκευή Υποβρύχιων Αντλητικών Συγκροτημάτων Λυμάτων » 

θα παρέχονται ως εξής: 

Δευτέρα – Παρασκευή από τις 8:00 π.μ – 15:00μ.μ. και σε επείγουσες περιπτώσεις και 

Σάββατο . 
Άρθρο 6: Παραλαβή εργασιών  

Η παραλαβή των υπηρεσιών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της 

επιτροπής παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 

216-221 του Ν. 4412/2016. 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών, γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 

συγκροτείται, ως οργανωτική μονάδα της ΔΕΥΑ Ηρακλείου. Κατά τη διαδικασία παραλαβής 

διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση και μπορεί να 

καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 
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Άρθρο 7: Τρόπος Πληρωμής 
. Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών της παρούσας θα γίνεται τμηματικά, για όλη 

τη διάρκεια της σύμβασης. 

2. Εφόσον ο ανάδοχος εκτελεί ορθά, σύννομα και σύμφωνα με τη σύμβαση, τις 

υποχρεώσεις του, εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, για τις υπηρεσίες , που έχει 

εκτελέσει και παραλάβει η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και έχει εκδώσει για το λόγο αυτό 

το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής (ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης). 

3. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια Οικονομική 

Υπηρεσία της ΔΕΥΑΗ. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου  

εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης 

και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. 

Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  κατά το νόμο.  

 

Άρθρο 8: Κρατήσεις 
 Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται ανά μονάδα. Στην τιμή περιλαμβάνονται 

οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, μη συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α., για παράδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

 

Άρθρο 9: Ποιότητα Παρεχόμενων Υπηρεσιών  
Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια που θέτουν 

οι Τεχνικές Προδιαγραφές.   

Άρθρο 10: Εναλλακτικές Προσφορές  της εργασίας  
Δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού εναλλακτικές προσφορές, καθώς και όσες 

αναφέρονται σε μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας των προς παροχή υπηρεσιών. 

 
Εθεωρήθη 

 
 

Ηράκλειο29 Νοέμβρη  2016 
Ο Γενικός Δ/ντής Οι Συντάκτες 

 
 

Χ. Παπαματθαιάκης 

 
 

Χ. Παπαδογιάννης 
Χημ.Μηχανικός. 

 
 

Σηφακάκη Κρυσταλλία 
Μηχ. Μηχανικός M.Sc. 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000€     

Αριθμός Μελέτης 11484/13-12 2016  
 

 

             

Υπηρεσία : «Επισκευή Υποβρύχιων Αντλητικών Συγκροτημάτων Λυμάτων »  
 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 

 

1. Γενικά 
Η παρούσα μελέτη αφορά την συντήρηση - επισκευή των υποβρύχιων 

αντλητικών συγκροτημάτων λυμάτων που θα απαιτηθεί για την ομαλή λειτουργία των 
εγκαταστάσων διαχείρισης αστικών λυμάτων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
Αποχέτευσης του Δήμου Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.). Η σχετική σύμβαση θα έχει διάρκεια έξι 
μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της. 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Η διαθέτει για την διαχείριση των αστικών λυμάτων του Δήμου 
Ηρακλείου δεκατέσσερα αντλιοστάσια λυμάτων και μία κεντρική μονάδα επεξεργασίας 
λυμάτων (ΜΕΛ) και δεκατέσσερις περιφερειακές μονάδες επεξεργασίας λυμάτων 
(ΠΕΕΛ) για την διαχείριση των αστικών λυμάτων των μικρών οικισμών του Δήμου 
Ηρακλείου. 

Στις παραπάνω εγκαταστάσεις λειτουργούν υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα 
λυμάτων των κατασκευαστικών οίκων: 

• SULZER ABS,  
• EMU,  
• FLYGT  
• ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ 
• LOWARA 
Τα σύγχρονα υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα αποβλήτων είναι εφοδιασμένα 

με συστήματα προστασίας, ελέγχου και παρακολούθησης των ηλεκτρικών και 
υδραυλικών λειτουργικών τους παραμέτρων. Ο προληπτικός έλεγχος-συντήρηση σε 
τακτά χρονικά διαστήματα συμβάλλει στην απρόσκοπτη λειτουργικότητα των 
μηχανημάτων και την συγκράτηση του συνολικού κόστους στα χαμηλότερα δυνατά 
επίπεδα. Τα ευεργετικά αποτελέσματα από την υιοθέτηση της φιλοσοφίας της 
προληπτικής συντήρησης συνοψίζονται ως εξής : 

• Ορθολογικός προγραμματισμός εργασιών των συνεργείων συντήρησης  
• Ελαχιστοποίηση εκτάκτων κρίσεων από βλάβη των αντλιών σε χρόνο 

ανύποπτο ως επίσης και ελαχιστοποίηση βλαβών υψηλού κόστους (π.χ. 
‘κάψιμο’ κινητήρα)  
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• Διατήρηση των λειτουργικών χαρακτηριστικών των αντλιών στα αρχικά 
εργοστασιακά επίπεδα, διατήρηση της κατανάλωσης ρεύματος στα 
χαμηλότερα δυνατά επίπεδα και άρα βέλτιστη δυνατή λειτουργία και 
συγκράτηση του λειτουργικού κόστους 

• Προστασία του περιβάλλοντος λόγω εξοικονόμησης στην κατανάλωση 
ενέργειας  

• Προστασία του περιβάλλοντος και αποφυγή “κοινωνικού” κόστους (π.χ. από 
υπερχείλιση αποβλήτων προς το περιβάλλον λόγω εκτάκτων ‘βλαβών’ 
μεγάλης κλίμακας στις αντλίες) 

Κατά την συντήρηση - επισκευή πρέπει να χρησιμοποιούνται, τα κατάλληλα 
εργαλεία π.χ. εξολκείς φτερωτών , μεγάλων ρουλεμάν για την αποφυγή καταστροφής 
εξαρτημάτων με υψηλό κόστος και γνήσια ανταλλακτικά.  

Οι διαγωνιζόμενοι θα προσκομίσουν δηλώσεις των οίκων κατασκευής SULZER  
ABS, EMU, FLYGT, ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ και LOWARA ότι θα τους παρέχουν γνήσια 
ανταλλακτικά για κάθε περίπτωση επισκευής. Η ΔΕΥΑΗ θα δύναται να ζητήσει από τον 
ανάδοχο ν’ αποδείξει ότι χρησιμοποιεί γνήσια ανταλλακτικά. Σε περίπτωση που 
αποδεδειγμένα έχουν χρησιμοποιηθεί μη γνήσια ανταλλακτικά η ΔΕΥΑΗ θα κηρύττει 
αυτόν έκπτωτο με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 

 
2. Εργασίες συντήρησης – επισκευής  
 
Υποδείξεις ασφαλείας για εργασίες συντήρησης, επιθεώρησης και συναρμολόγησης 
Όλες οι εργασίες συντήρησης και επισκευής θα πραγματοποιούνται όταν η αντλία 

βρίσκεται εκτός της δεξαμενής. Κατά κανόνα, οι εργασίες θα γίνονται μόνο σε 
κατάσταση ακινησίας και χωρίς πίεση και όλα τα τμήματα θα έχουν πάρει τη 
θερμοκρασία του περιβάλλοντος.  

Καθώς επίσης όλες οι εργασίες συντήρησης, επιθεώρησης και συναρμολόγησης θα 
εκτελούνται από αρμόδιο και ειδικευμένο προσωπικό, το οποίο θα έχει καταρτισθεί 
επαρκώς με τη διεξοδική μελέτη των οδηγιών λειτουργίας. 

Οι δεξαμενές για τις υποβρύχιες αντλίες ακάθαρτων υδάτων περιέχουν ακάθαρτα 
ύδατα με τοξικές ουσίες ή/και με ουσίες επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία, κατά 
συνέπεια, όλοι οι εργαζόμενοι που εμπλέκονται στις εργασίες πρέπει να φορούν 
κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό και ρουχισμό και οι ισχύοντες κανονισμοί 
υγιεινής πρέπει να τηρούνται αυστηρά σε όλες οι εργασίες που διεξάγονται στην ή 
κοντά στην αντλία. 

Πριν πραγματοποιηθούν οποιεσδήποτε εργασίες συντήρησης και επισκευή πρέπει 
η αντλία να έχει ξεπλυθεί προσεκτικά με καθαρό νερό και μετά την αποσυναρμολόγησή 
τους θα πλένονται τα εξαρτήματα της αντλίας με καθαρό νερό. 

Μετά το τέλος των εργασιών, όλοι οι μηχανισμοί ασφαλείας και προστασίας 
πρέπει να επανατοποθετηθούν και να τεθούν ξανά σε λειτουργία. 

 
Εξαγωγή και επανατοποθέτηση των αντλιών 
Στις περιπτώσεις του η υπηρεσία δεν είναι σε θέση να εκτελέσει με ίδια μέσα την 

εξαγωγή ή την επανατοποθέτηση των αντλιών αυτό θα πραγματοποιείται από τον 
Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να μπορεί να πραγματοποιεί εργασίες για την εξαγωγή 
και επανατοποθέτηση των αντλιών σύμφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Καθώς 
επίσης πρέπει να προμηθευθεί µε δικές του δαπάνες όλα τα μηχανήματα και εργαλεία 
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που είναι αναγκαία καθώς και το αναλόγου εκπαιδεύσεως προσωπικό (χειριστές κ.λπ.), 
για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών τις οποίες αναλαμβάνει. 

 
Αποσυναρμολόγηση και έλεγχος  αντλίας. 
Κατά την τον έλεγχο του αντλητικού συγκροτήματος θα πρέπει να 

πραγματοποιούνται κατ’ ελάχιστον οι έλεγχοι που περιγράφονται στον πίνακα 3.   

Πίνακας 3 : Εργασίες αποσυναρμολόγησης – Ελέγχου 

Τμήμα αντλίας Έλεγχος Ενέργειες σε περίπτωση 
προβλήματος. 

Καλώδια Ελέγχουμε ότι το εξωτερικό περίβλημα 
δεν είναι φθαρμένο, ότι τα καλώδια δεν 
παρουσιάζουν απότομες καμπυλώσεις ή 
ότι δεν είναι τραυματισμένα 

Προσαρμόστε νέο καλώδιο. 
Διορθώστε το ελάττωμα. 

Ψυκτικό υγρό Ελέγχουμε την στάθμη του ψυκτικού 
ύ 

Συμπληρώστε με ψυκτικό. 
Ορατά 
εξαρτήματα 

Ελέγχουμε ότι όλα τα μέρη είναι σε καλή 
κατάσταση, και ότι οι κοχλίες και τα 
περικόχλια είναι καλά σφιγμένα 

Αντικαταστήστε τα 
φθαρμένα εξαρτήματα. 
Σφίξτε τους χαλαρούς κοχλίες 
και περικόχλια 

Πτερωτή 
Δακτύλιος 
φθοράς 

Βεβαιωνόμαστε ότι τα μέρη δεν 
παρουσιάζουν φθορές σε τέτοιο βαθμό, 
ώστε να επηρεάζεται η λειτουργία της 
αντλίας . 

Ρυθμίστε τον δακτύλιο 
φθοράς Τοποθετήστε ένα νέο 
δακτύλιο φθοράς 

Στεγανοποιητική 
τσιμούχα 

Βεβαιωθείτε ότι το λάδι είναι καθαρό και 
δεν έχει αναμιχθεί με νερό  

Σε περίπτωση μικρής 
διαρροής, αλλάξτε το λαδιού 

 
Αντικατάσταση καλωδίου παροχής 
Εάν το καλώδιο έχει συνθλιβεί ή γενικότερα είναι κατεστραμμένο θα πρέπει να 

αντικαθίσταται, έτσι ώστε να αποτρέψουμε πιθανή εισροή νερού. Όταν αλλάζουμε ένα 
καλώδιο θα πρέπει πάντοτε επίσης να αντικαθιστούμε τον ελαστικό στυπιοθλίπτη και 
τις ροδέλες στην είσοδο του καλωδίου. Δεν πρέπει ν’ αλλάξει η διάσταση του καλωδίου 
απ' αυτήν της αρχικής, καθώς έτσι υπάρχει ο κίνδυνος να εισέρθει νερό στον κινητήρα. 

Εάν το ίδιο καλώδιο ξαναχρησιμοποιηθεί σε περίπτωση που γίνεται επισκευή, 
πάντοτε να κόβεται ένα μικρό κομμάτι στην αρχή του καλωδίου, έτσι ώστε η 
στεγανοποίηση να γίνεται σε σημείο που το καλώδιο να μην είναι τσαλακωμένο. 

Για λόγους ασφαλείας οι ακροδέκτες του αγωγού γείωσης θα πρέπει να είναι 
μακρύτεροι απ' αυτούς των άλλων φάσεων. Αυτό εφαρμόζεται έτσι ώστε σε περίπτωση 
που κατά λάθος αποσυνδεθεί το καλώδιο ο συγκεκριμένος αγωγός της γείωσης να είναι 
ο τελευταίος που θα αποσυνδεθεί. Αυτό θα πρέπει να εφαρμόζεται και στα δύο άκρα 
του καλωδίου που έχουμε την σύνδεση. 

 
Περιέλιξη κινητήρα  
Οι υποβρύχιοι ηλεκτροκινητήρες σε αντίθεση με τους επιφανειακούς, είναι 

υδρολίπαντοι και υδρόψυκτοι. Το σύρμα περιέλιξης διαφέρει από τους επιφανειακούς, 
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αφού μέσα στον κινητήρα υπάρχει νερό ή γλυκόλη. Έχει μόνωση από PVC ή PPEA 
ανάλογα με την εφαρμογή και οι συνδέσεις των καλωδίων είναι στεγανοποιημένες. 

Η περιέλιξη θα κατασκευάζεται από σύρμα υψηλών προδιαγραφών και στη 
συνέχεια θα βυθίζεται σε μία δεξαμενή, όπου θα δοκιμάζεται με υψηλή τάση η 
αντίσταση μόνωσης των αγωγών. Οι συνδέσεις των καλωδίων τροφοδοσίας με το 
σύρμα της περιέλιξης στεγανοποιούνται με μονωτικά υψηλών προδιαγραφών. 

Κατά το τελικό στάδιο της επισκευής του κινητήρα, θα δοκιμάζεται με την αντλία 
σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. 

 
Διακίνηση 
Όταν οι αντλίες χρειάζεται να μεταφερθούν θα πρέπει να αποθηκευτούν και να 

συσκευασθούν με προσοχή. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα καλώδια, τα 
οποία δεν θα πρέπει να περιτυλίγονται γύρω από βαριά εξαρτήματα. Πάντοτε θα 
πρέπει να προστατεύουμε τις άκρες των καλωδίων από την υγρασία, όπως επίσης και 
από το νερό. Όλες οι αντλίες μπορούν να αποθηκευτούν τόσο σε κάθετη όσο και σε 
οριζόντια θέση. Εάν πρόκειται να σηκώσουμε μια αντλία πρέπει να ελέγξουμε  εάν το 
χερούλι (λαβή) είναι σταθερά στερεωμένο. Πάντοτε θα χρησιμοποιείται η λαβή 
ανύψωσης και όχι τα καλώδια ή τον εύκαμπτος σωλήνας κατάθλιψης. Όλες οι βίδες και 
τα περικόχλια σύσφιξης θα πρέπει να είναι ασφαλώς σφιγμένα πριν την ανύψωση. Εάν 
δεν εξασφαλίσουμε ότι ισχύουν τα προαναφερόμενα, τότε ενδέχεται να έχουμε μέχρι 
και ανθρώπινο τραυματισμό. 

Ζυγοστάθμιση φτερωτής 
Η περιστροφή ενός σώματος δημιουργεί φυγόκεντρες δυνάμεις σε κάθε 

στοιχειώδη μάζα του σώματος, οι οποίες όπως ξέρουμε είναι ακτινικές και κάθετες στον 
άξονα περιστροφής. Αν η κατανομή της μάζας του σώματος είναι συμμετρική γύρω από 
τον άξονα περιστροφής τότε η συνισταμένη των φυγόκεντρων δυνάμεων των 
στοιχειωδών μαζών μηδενίζεται Η εργασία που κάνουμε για τον μηδενισμό της 
συνισταμένης των φυγόκεντρων δυνάμεων λέγεται ζυγοστάθμιση.  

Η αζυγοσταθμία της φτερωτής της αντλίας μπορεί προέρχεται από επικάθηση 
σκόνης ή λάσπης ή από σημειακή φθορά του υλικού της. 

 
2. Περιγραφή εξοπλισμού. 

 
Αντλιοστάσιο Α1 
Το αντλιοστάσιο A1 βρίσκεται στη διασταύρωση του παραλιακού δρόμου με το 

χείμαρρο Κατσαμπά, στην δυτική όχθη του χείμαρρου και εξυπηρετεί έκταση που 
ανέρχεται σε 44,5 εκτάρια. Η παροχή αιχμής του αντλιοστασίου είναι 61,8 lit/sec (225,5 
m3/h) και το μανομετρικό του ανέρχεται σε περίπου 36m 

Στο αντλιοστάσιο είναι εγκατεστημένα τρία αντλητικά συγκροτήματα, το ένα 
εφεδρικό ειδικής βαριάς κατασκευής για λύματα του οίκου FLYGT AB Σουηδίας. Το 
κάθε αντλητικό συγκρότημα είναι εφοδιασμένο με αντλία τύπου με CP 3201 HT Νο 
πτερωτής 450, παροχής 127,6 m3/h στα 36 m και κινητήρα ισχύος 30 kw, κατακόρυφο, 
ασύγχρονο, επαγωγικό, τριφασικό με βραχυκυκλωμένο δρομέα. Εδράζεται πάνω στην 
κεφαλή του αντλητικού συγκροτήματος και είναι ενσωματωμένος στο ίδιο κέλυφος με 
την αντλία.To κέλυφος συνδέεται στο πέλμα επικάθισης το οποίο είναι πακτωμένο στον 
πυθμένα της δεξαμενής.  
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Η αντλία έχει δύο μηχανικούς στυπιοθλίπτες, οι οποίοι λειτουργούν ανεξάρτητα ο 
ένας από τον άλλο και απομονώνουν – σφραγίζουν τον κινητήρα από το υδραυλικό 
τμήμα της αντλίας.  

Η αντλία διαθέτει μανδύα ψύξεως. Μία ποσότητα του αντλούμενου υγρού 
κυκλοφορεί από το σαλίγκαρο της αντλίας έως ψηλά μεταξύ του μανδύα ψύξης και του 
καλύμματος του στάτορα ψύχοντας έτσι τον κινητήρα. 

 
Αντλιοστάσιο Α2 
Το αντλιοστάσιο Α2 βρίσκεται στη διασταύρωση της οδού Αγίου Δημητρίου και 

λεωφόρου Ικάρου στην δυτική όχθης του χειμάρρου Κατσαμπά . Στο αντλιοστάσιο είναι 
εγκατεστημένα τρία αντλητικά συγκροτήματα, το ένα εφεδρικό, ειδικής βαριάς 
κατασκευής για λύματα τα δύο του οίκου «EMU UNTERWASSERPUMREN GMBH» Δ. 
Γερμανίας (αντλητικό συγκρότημα 1) και ένα του οίκου «PAPANTONATOS» 
(αντλητικό συγκρότημα 2).  

 
Αντλητικό συγκρότημα 1. 
Είναι, ειδικής βαριάς κατασκευής για λύματα με αντλία τύπου FA 15.95-355, 

παροχής 277m3/h στα 31 m και κινητήρα τύπου FK 27.1-4/32 ισχύος 35 kw. Είναι 
κατακόρυφο, με κινητήρα σε κοινό κέλυφος με την αντλία. Η πτερωτή της αντλίας είναι 
μονοκάναλη, κλειστού τύπου, ειδικού σχεδιασμού για λύματα, μη εφρασσόμενη σε 
στερεά διαμέτρου 110 mm.  

Ο άξονας της αντλίας είναι προέκταση του άξονα του κινητήρα και είναι 
κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα. Ο άξονας από την 
πλευρά του κινητήρα εδράζεται σε δύο ένσφαιρους τριβείς. Η στεγανοποίηση του άξονα 
γίνεται με μηχανικούς στυπλιοθλίπτες . Η ψύξη του κινητήρα επιτυγχάνεται με 
κυκλοφορία λαδιού στο εσωτερικού του. 

Το αντλητικό συγκρότημα περιλαμβάνει διάταξη αυτόματης σύνδεσης αντλίας – 
οδηγού ανέλκυσης . Η διάταξη ανέλκυσης είναι μόνιμα πακτωμένη στο δάπεδο του 
αντλιοστασίου προς την πλευρά της καμπύλης έχει μια φλάντζα , ενώ από την πλευρά 
της αντλίας έχει κατάλληλη διαμόρφωση για να συνδέεται αυτόματα και να 
στεγανοποιεί χωρίς κοχλίες στο στόμιο (κατάθλιψης) της αντλίας.  

 
 
Αντλητικό συγκρότημα 2. 
Είναι, ειδικής βαριάς κατασκευής για λύματα με αντλία τύπου PX4-150 M4.1 4, 

παροχής 250m3/h στα 31 m και κινητήρα ισχύος 37 kw. Είναι κατακόρυφο, με κινητήρα 
σε κοινό κέλυφος με την αντλία. Η πτερωτή της αντλίας είναι μονοκάναλη ειδικού 
σχεδιασμού για λύματα, μη εμφρασόμενη.  

Μία εσωτερική πτερωτή βρίσκεται ανάμεσα στους μηχανικούς στυπιοθλίπτες, 
ανακυκλοφορεί το ψυκτικό υγρό (Ecoflu) σε ένα κλειστό κύκλωμα μέσω ενός μανδύα 
ψύξης και μεταφέρει τη θερμότητα στο αντλούμενο υγρό, διαμέσου ενός ψυκτικού 
θαλάμου . 

Το σύστημα στεγανοποίησης άξονα αποτελείται από δύο διπλούς μηχανικούς 
στυπιοθλίπτες, μέσα σε μία εναλλάξιμη κασέτα για γρήγορες αλλαγές. 

 
Αντλιοστάσιο Α3 
Το αντλιοστάσιο Α3 βρίσκεται στη παραλιακή οδό στο ύψος του θεατρικού 

σταθμού. Στο αντλιοστάσιο είναι εγκατεστημένα τρία αντλητικά συγκροτήματα, το ένα 
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εφεδρικό, ειδικής βαριάς κατασκευής για λύματα του οίκου «EMU 
UNTERWASSERPUMREN GMBH» Δ. Γερμανίας, με αντλία τύπου FA 15.98-370, 
παροχής 144 m3/h στα 40m και κινητήρα τύπου FK 27.1-4/32 ισχύος 35 kw. Είναι 
κατακόρυφο, με κινητήρα σε κοινό κέλυφος με την αντλία. Η πτερωτή της αντλίας είναι 
δικάναλη, κλειστού τύπου, ειδικού σχεδιασμού για λύματα, μη εμφρασόμενη σε 
μακρόινα υλικά και σε στερεά διαμέτρου 80 mm.  

Ο άξονας της αντλίας είναι προέκταση του άξονα του κινητήρα και είναι 
κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα. Ο άξονας από την 
πλευρά του κινητήρα εδράζεται σε δύο ένσφαιρους τριβείς. Η στεγανοποίηση του άξονα 
γίνεται με μηχανικούς στυπλιοθλίπτες . Η ψύξη του κινητήρα επιτυγχάνεται με 
κυκλοφορία λαδιού στο εσωτερικού του. 

Το αντλητικό συγκρότημα περιλαμβάνει διάταξη αυτόματης σύνδεσης αντλίας – 
οδηγού ανέλκυσης . Η διάταξη ανέλκυσης είναι μόνιμα πακτωμένη στο δάπεδο του 
αντλιοστασίου προς την πλευρά της καμπύλης έχει μια φλάντζα , ενώ από την πλευρά 
της αντλίας έχει κατάλληλη διαμόρφωση για να συνδέεται αυτόματα και να 
στεγανοποιεί χωρίς κοχλίες στο στόμιο (κατάθλιψης) της αντλίας.  

 
Αντλιοστάσιο Α4 
Το αντλιοστάσιο Α4 βρίσκεται στον παραλιακό δρόμο στην Πλατεία «Νεάρχου» 

και εξυπηρετεί έκταση 52,7 εκτάρια. Η παροχή αιχμής είναι 123,4 lit/sec (444,24 m3/h) 
και το μανομετρικό του αντλιοστασίου ανέρχεται σε περίπου 21m. 

Στο αντλιοστάσιο είναι εγκατεστημένα τρία αντλητικά συγκροτήματα, το ένα 
εφεδρικό, ειδικής βαριάς κατασκευής για λύματα τα δύο του οίκου «EMU 
UNTERWASSERPUMREN GMBH» Δ. Γερμανίας (αντλητικό συγκρότημα 1) και ένα του 
οίκου «ABS» (αντλητικό συγκρότημα 2).  

 
Αντλητικό συγκρότημα 1. 
Είναι, ειδικής βαρέας κατασκευής για λύματα με αντλία τύπου FA 10.94-318, 

παροχής 223m3/h στα 20 m και κινητήρα τύπου FK 202-4/27 ισχύος 18.5 kw. Είναι 
κατακόρυφο, με κινητήρα σε κοινό κέλυφος με την αντλία. Η πτερωτή της αντλίας είναι 
μονοκάναλη, κλειστού τύπου, ειδικού σχεδιασμού για λύματα, μη εφρασσόμενη σε 
μακρόινα στερεά διαμέτρου 100 mm.  

Ο άξονας της αντλίας είναι προέκταση του άξονα του κινητήρα και είναι 
κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα. Ο άξονας από την 
πλευρά του κινητήρα εδράζεται σε δύο ένσφαιρους τριβείς. Η στεγανοποίηση του άξονα 
γίνεται με μηχανικούς στυπλιοθλίπτες . Η ψύξη του κινητήρα επιτυγχάνεται με 
κυκλοφορία λαδιού στο εσωτερικό του. 

Το αντλητικό συγκρότημα περιλαμβάνει διάταξη αυτόματης σύνδεσης αντλίας – 
οδηγού ανέλκυσης . Η διάταξη ανέλκυσης είναι μόνιμα πακτωμένη στο δάπεδο του 
αντλιοστασίου προς την πλευρά της καμπύλης έχει μια φλάντζα , ενώ από την πλευρά 
της αντλίας έχει κατάλληλη διαμόρφωση για να συνδέεται αυτόματα και να 
στεγανοποιεί χωρίς κοχλίες στο στόμιο (κατάθλιψης) της αντλίας.  

 
Αντλιοστάσιο Α5 
Το αντλιοστάσιο Α5 βρίσκεται στον παραλιακό δρόμο σε απόσταση περίπου 280 

m από τα δυτικά τείχη, και εξυπηρετεί έκταση 38,4 εκτάρια. Η παροχή αιχμής είναι 41,4 
lit/sec και το μανομετρικό του αντλιοστασίου ανέρχεται σε περίπου 30 m. 
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Στο αντλιοστάσιο είναι εγκατεστημένα τρία αντλητικά συγκροτήματα, το ένα 
εφεδρικό, ειδικής βαρέας κατασκευής για λύματα τα δύο του οίκου «EMU 
UNTERWASSERPUMREN GMBH» Δ. Γερμανίας (αντλητικό συγκρότημα 1) και ένα του 
οίκου «PAPANTONATOS» αντλητικό συγκρότημα 2).  

 
Αντλητικό συγκρότημα 1. 
Είναι, ειδικής βαρέας κατασκευής για λύματα με αντλία τύπου FA 15.95-362, 

παροχής 230m3/h στα 31 m και κινητήρα τύπου FK 27.1-4/32 ισχύος 35 kw. Είναι 
κατακόρυφο, με κινητήρα σε κοινό κέλυφος με την αντλία. Η πτερωτή της αντλίας είναι 
μονοκάναλη, κλειστού τύπου, ειδικού σχεδιασμού για λύματα, μη εφρασσόμενη σε 
στερεά διαμέτρου 110 mm.  

Ο άξονας της αντλίας είναι προέκταση του άξονα του κινητήρα και είναι 
κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα. Ο άξονας από την 
πλευρά του κινητήρα εδράζεται σε δύο ένσφαιρους τριβείς. Η στεγανοποίηση του άξονα 
γίνεται με μηχανικούς στυπλιοθλίπτες . Η ψύξη του κινητήρα επιτυγχάνεται με 
κυκλοφορία λαδιού στο εσωτερικού του.  

Το αντλητικό συγκρότημα περιλαμβάνει διάταξη αυτόματης σύνδεσης αντλίας – 
οδηγού ανέλκυσης. Η διάταξη ανέλκυσης είναι μόνιμα πακτωμένη στο δάπεδο του 
αντλιοστασίου προς την πλευρά της καμπύλης έχει μια φλάντζα , ενώ από την πλευρά 
της αντλίας έχει κατάλληλη διαμόρφωση για να συνδέεται αυτόματα και να 
στεγανοποιεί χωρίς κοχλίες το στόμιο (κατάθλιψης) της αντλίας.  

 
Αντλητικό συγκρότημα 2. 
Βλέπε αντλητικό συγκρότημα 2 αντλιοστασίου Α2 
 
Αντλιοστάσιο Α6 
To αντλιοστάσιο Α6 βρίσκεται στη συμβολή των οδών Σπύρου Μουστακλή και 

Μάχης Κρήτης δίπλα στο χείμαρρο Γιόφυρο.  
Στο αντλιοστάσιο είναι εγκατεστημένα δύο αντλητικά συγκροτήματα, ένα 

εφεδρικό, για άντληση ανεπεξέργαστων λυμάτων ,του οίκου ABS. Το κάθε αντλητικό 
είναι εφοδιασμένο με αντλία τύπου AFP 1001 M220/4-42 με δικάναλη πτερωτή, 
ονομαστικής παροχής 120m3/h στα 35m. Και κινητήρα ισχύος 22Kw, τριφασικό 
βραχυκυκλωμένο δρομέα με σχεδιασμό τύπου επαγωγικού, μέσα σε υδατοστεγή 
θάλαμο αέρα. Ο κινητήρας είναι εφοδιασμένος με μανδύα ψύξης μέσα στον οποίο 
κυκλοφορεί μια ποσότητα από το αντλούμενο υγρό και τον ψύχει.  

Ο άξονας της αντλίας και του κινητήρα είναι κοινός, κατασκευασμένος από 
ανοξείδωτο χάλυβα. Οι αντλίες είναι εφοδιασμένες με δύο μηχανικούς στυπιοθλίπτες. Ο 
κάτω μηχανικός στυπιοθλίπτης τοποθετείται πίσω από την πτερωτή και ο άνω 
μηχανικός στυπιοθλίπτης λειτουργεί σαν στεγανό φράγμα μεταξύ αντλίας και 
κινητήρα. 

Η αντλία εδράζεται σε χυτοσιδηρή βάση λυόμενου συνδέσμου με καμπύλη 90ο. Η 
αντλία οδηγείται με ένα οδηγό σωλήνα που εκτείνεται από το καπάκι του φρεατίου στη 
βάση λυόμενου συνδέσμου και κομπλάρει αυτόματα σ’ αυτήν. Η στεγονοποίηση μεταξύ 
αντλίας και βάσης λυομένου συνδέσμου επιτυγχάνεται με ειδικό ελαστικό παρέμβυσμα. 

 
Αντλιοστάσιο Α7 
Το αντλιοστάσιο Α7 βρίσκεται στην οδός Μεσσαράς (παράλληλο της Λεωφόρου 

62 Μαρτύρων) και κοντά στο χείμαρρο «Γιόφυρο» και εξυπηρετεί έκταση 175,2 

16PROC005562865 2016-12-13



32 

 

εκτάρια. Η παροχή αιχμής είναι 151,8,4 lit/sec και το μανομετρικό του αντλιοστασίου 
ανέρχεται σε περίπου 25 m. 

Στο αντλιοστάσιο είναι εγκατεστημένα τρία αντλητικά συγκροτήματα, το ένα 
εφεδρικό ειδικής βαρέας κατασκευής για λύματα του οίκου FLYGT AB Σουηδίας. Το 
κάθε αντλητικό συγκρότημα είναι εφοδιασμένο με αντλία τύπου CP 3201 HT Νο 
πτερωτής 456, παροχής 275 m3/h στα 35m. Και κινητήρα ισχύος 30 kw, κατακόρυφο, 
ασύγχρονο, επαγωγικό, τριφασικό με βραχυκυκλωμένο δρομέα. Εδράζεται πάνω στην 
κεφαλή του αντλητικού συγκροτήματος και είναι ενσωματωμένος στο ίδιο κέλυφος με 
την αντλία.To κέλυφος συνδέονται στο πέλμα επικάθισης το οποίο είναι πακτωμένο 
στον πυθμένα της δεξαμενής.  

Η αντλία έχει δύο μηχανικούς στυπιοθλίπτες, οι οποίοι λειτουργούν ανεξάρτητα ο 
ένας από τον άλλο και απομονώνουν – σφραγίζουν τον κινητήρα από το υδραυλικό 
τμήμα της αντλίας.  

Η αντλία διαθέτει μανδύα ψύξεως. Μία ποσότητα του αντλούμενου υγρού 
κυκλοφορεί από το σαλίγκαρο της αντλίας έως ψηλά μεταξύ του μανδύα ψύξης και του 
καλύμματος του στάτορα ψύχοντας έτσι τον κινητήρα. 

 
Αντλιοστάσιο Α8 
Το αντλιοστάσιο Α8 βρίσκεται στην περιοχή ανάμεσα στο Παγκρήτιο στάδιο και 

στην εκβολή του Γιόφυρου ποταμού.   
Στο αντλιοστάσιο είναι εγκατεστημένα τρία αντλητικά συγκροτήματα του 

κατασκευαστικού οίκου «ABS». To κάθε αντλητικό συγκρότημα είναι εφοδιασμένο με 
αντλία τύπου AFP 1049.2 - M90/4.  

Οι αντλίες είναι κατακόρυφες, φυγοκεντρικές, μη εμφρασσόμενου τύπου, 
υποβρύχιες με μόνιμο ενσωματωμένο σύστημα σύνδεσης. Οι κινητήρες των αντλιών 
προστατεύονται από υπερθέρμανση με τη βοήθεια ενσωματωμένων αισθητήρων 
θερμοκρασίας. 

Το πέδιλο συνδέσεως είναι πακτωμένο στον πυθμένα του φρεατίου αντλήσεως με 
τη βοήθεια φλάντζας και συνδέεται με τη σωλήνωση καταθλίψεως. Κατά παρόμοιο 
τρόπο το κέλυφος των αντλιών είναι εφοδιασμένο με σετ επίπεδων φλαντζών. Όταν οι 
αντλίες καταβιβάζονται στο φρεάτιο αντλήσεως ακολουθούν την οδηγό σωλήνα και 
αυτόματα εμπλέκονται με το πέδιλο συνδέσεως. 

 
Αντλιοστάσιο Α9 
Το αντλιοστάσιο Α9 βρίσκεται στην οδός Ευαρέστου και δίπλα στο χείμαρρο 

«Γιόφυρο» 
Στο αντλιοστάσιο είναι εγκατεστημένα δύο αντλητικά συγκροτήματα, το ένα 

εφεδρικό ειδικής βαριάς κατασκευής για λύματα του οίκου με αντλία τύπου PX2-100 
M4.1 4, παροχής 52m3/h στα 16 m και κινητήρα τύπου M2.1-6,0/4 ισχύος 4,8 kw. Είναι 
κατακόρυφα με κινητήρα σε κοινό κέλυφος με την αντλία. Η πτερωτή της αντλίας είναι 
μονοκάναλη ειδικού σχεδιασμού για λύματα, μη εμφρασόμενη.  

Μία εσωτερική πτερωτή βρίσκεται ανάμεσα στους μηχανικούς στυπιοθλίπτες, 
ανακυκλοφορεί το ψυκτικό υγρό (Ecoflu) σε ένα κλειστό κύκλωμα μέσω ενός μανδύα 
ψύξης και μεταφέρει τη θερμότητα στο αντλούμενο υγρό, διαμέσου ενός ψυκτικού 
θαλάμου . 

Το σύστημα στεγανοποίησης άξονα αποτελείται από δύο διπλούς μηχανικούς 
στυπιοθλίπτες, μέσα σε μία εναλλάξιμη κασέτα για γρήγορες αλλαγές. 
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Αντλιοστάσιο Α10 
Το αντλιοστάσιο Α10 βρίσκεται στην οδός Στεφανογιώργη νότια της εθνικής οδού 

Ηρακλείου – Αγίου Νικολάου και κοντά στο χείμαρρο «Γιόφυρο». 
Στο αντλιοστάσιο είναι εγκατεστημένα δύο αντλητικά συγκροτήματα, το ένα 

εφεδρικό ειδικής βαριάς κατασκευής για λύματα του οίκου «ABS» κατάλληλα για 
λειτουργία σε ξηρό θάλαμο.Το κάθε αντλητικό συγκρότημα είναι εφοδιασμένο με 
αντλία τύπου AFP 1045.2 ΜΕ 160/4, παροχής 235m3/h στα 32,59 m και κινητήρα 
ισχύος 16 Kw, κατακόρυφο, τριφασικό με βραχυκυκλωμένο δρομέα, επαγωγικού 
κλωβού, σε υδατοστεγή θάλαμο αέρα, ερμητικά κλειστό. 

Η πτερωτή της αντλίας είναι ανοικτή μονοκάναλη ContraBlock, μη εμφρασσόμενη 
με δυνατότητα διέλευσης στερεών διαμέτρου 100 mm.Ο άξονας της αντλίας και ο 
ρότορας είναι ενιαίος και περιστρέφεται εδραζόμενος σε αυτολιπαινόμενα ρουλεμάν.  

Η αντλία έχει δύο μηχανικούς στυπιοθλίπτες, με δακτυλίους από καρβίδιο του 
πυριτίου μέσα σε φύσιγγα από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Ο κινητήρας είναι εφοδιασμένος με ένα σύστημα ψύξης κλειστού κυκλώματος. 
Ένας χαλύβδινος μανδύας ψύξης περικλείει το κέλυφος του κινητήρα. Μέσα σε αυτόν 
κυκλοφορεί το ψυκτικό υγρό, στο οποίο μεταδίδεται η θερμότητα του κινητήρα. Ένας 
εναλλάκτης θερμότητας, υψηλής απόδοσης στο καπάκι του σαλίγκαρου, απάγει την 
θερμότητα του ψυκτικού υγρού και την μεταδίδει στο αντλούμενο νερο. 

Το ψυκτικό υγρό είναι μίγμα νερού και γλυκόλης (σε αναλογία 70% νερό ,30% 
γλυκόλη) και κυκλοφορεί στο μανδύα ψύξης και στον εναλλάκτη θερμότητας με τη 
βοήθεια μιας πτερωτής, αξονικής ροής, που παίρνει κίνηση από τον άξονα του κινητήρα. 

 
Αντλιοστάσιο Α11 
Το αντλιοστάσιο Α11 βρίσκεται στην συμβολή των οδών Ν. Κρασαδάκη και 

Αϊδινίου νότια της εθνικής οδού Ηρακλείου -Αγ. Νικολάου. 
Στο αντλιοστάσιο είναι εγκατεστημένα τρία αντλητικά συγκροτήματα, το ένα 

εφεδρικό ειδικής βαριάς κατασκευής για λύματα του οίκου FLYGT AB Σουηδίας. Το 
κάθε αντλητικό συγκρότημα είναι εφοδιασμένο με αντλία τύπου NP 3171 HT με Νο 
πτερωτής 452, παροχής 135m3/h στα 27 m και κινητήρα ισχύος 15 Kw στον άξονα , 
κατακόρυφο, ασύγχρονο, επαγωγικό, τριφασικό με βραχυκυκλωμένο δρομέα. 
Εδράζεται πάνω στην κεφαλή του αντλητικού συγκροτήματος και είναι 
ενσωματωμένος στο ίδιο κέλυφος με την αντλία.To κέλυφος συνδέοεται στο πέλμα 
επικάθισης το οποίο είναι πακτωμένο στον πυθμένα της δεξαμενής.  

Η αντλία έχει δύο μηχανικούς στυπιοθλίπτες, οι οποίοι λειτουργούν ανεξάρτητα ο 
ένας από τον άλλο και απομονώνουν – σφραγίζουν τον κινητήρα από το υδραυλικό 
τμήμα της αντλίας.  

Η αντλία διαθέτει εσωτερικό σύστημα ψύξης, με ψυκτικό υγρό 70% νερό – 30% 
γλυκόλη, το οποίο κυκλοφορεί με τη βοήθεια μικρής πτερωτής, κομπλαρισμένης στο 
στυπιοθλίπτη. 

 
Αντλιοστάσια «Κνωσού» 
 
Στην περιοχή της Κνωσού λειτουργούν δύο αντλιοστάσια το ένα κοντά στις 

αρχαιότητες και το άλλο στο «Μακρύ Τείχο». 
Και στα δύο αντλιοστάσια είναι εγκατεστημένα από δύο αντλητικά συγκροτήματα 

του κατασκευαστικού οίκου « SULZER ABS » με αντλίες τύπου PIRANHAS 70-2 ή 55-2. 
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Ο πλήρως στεγανοποιημένος κινητήρας και το σώμα της αντλίας  σχηματίζουν μια 
συμπαγή και στιβαρή μονάδα. Ο άξονας του κινητήρα στηρίζεται σε ένσφαιρα ρουλεμάν 
που δεν χρειάζονται λίπανση. Η στεγανοποίση του άξονα μεταξύ του κινητήρα και του 
υδραυλικού συστήματος γίνεται μέσω μηχανικού στυπιοθλίπτη υψηλής ποιότητας από 
καρβίδιο πυριτίου. Από την πλευρά του κινητήρα, τσιμούχα λιπαινόμενη με λάδι. Όλοι 
οι στυπιοθλίπτες είναι ανεξάρτητοι από την φορά περιστροφής και ανθεκτικοί στις 
απότομες θερμοκρασιακές αυξομειώσεις. 

Το σύστημα τεμαχισμού αποτελείται από σπειροειδές κάτω πλατώ με ακίνητο 
δακτύλιο κοπής με κοπτικές απολήξεις και ένα ρότορα τεμαχισμού που βρίσκεται πριν 
την πτερωτή για βέλτιστη λειτουργία χωρίς εμφράξεις. 

 
Αντλιοστάσιο «Καράβολα» 
 
Το αντλιοστάσιο είναι προκατασκευασμένο από τον κατασκευαστικό οίκο «ABS».  
Στο αντλιοστάσιο είναι εγκατεστημένα δύο αντλητικά συγκροτήματα, το ένα 

εφεδρικό, με αντλίες τύπου AFP 1042.3 – M40/4. και AFP 1042.3 – M60/4.   
Οι αντλίες είναι οριζόντιες, φυγοκεντρικές, μη εμφρασσόμενου τύπου ομοαξονικά 

συζευγμένη με ηλεκτρικό κινητήρα υποβρυχίου τύπου. 
 
Μονάδα επεξεργασίας Λυμάτων Ηρακλείου 
 
Στην ΜΕΛ Ηρακλείου έχουν εγκατασταθεί είκοσι εφτά υποβρύχια αντλητικά 

συγκροτήματα του κατασκευαστικού οίκου « SULZER ABS» τα στοιχεία των οποίων 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 

Οι αντλίες είναι κατακόρυφες, φυγοκεντρικές, μη εμφρασσόμενου τύπου, 
υποβρύχιες με μόνιμο ενσωματωμένο σύστημα σύνδεσης. Οι κινητήρες των αντλιών 
προστατεύονται από υπερθέρμανση με τη βοήθεια ενσωματωμένων αισθητήρων 
θερμοκρασίας. 

Το πέδιλο συνδέσεως είναι πακτωμένο στον πυθμένα του φρεατίου αντλήσεως με 
τη βοήθεια φλάντζας και συνδέεται με τη σωλήνωση καταθλίψεως. Κατά παρόμοιο 
τρόπο το κέλυφος των αντλιών είναι εφοδιασμένο με σετ επίπεδων φλαντζών. Όταν οι 
αντλίες καταβιβάζονται στο φρεάτιο αντλήσεως ακολουθούν την οδηγό σωλήνα και 
αυτόματα εμπλέκονται με το πέδιλο συνδέσεως. 

 
 

 
Πίνακας 1 

 
Υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα ΜΕΛ Ηρακλείου 

 

Α/Α Τύπος αντλίας Τεμάχια 
Ισχύς 

κινητήρα 
(KW) 

Μονάδα 

1 XFP250J CB2 PE220/6 3 23,9 4 
2 ΑF 165-6 MK G23.2 3 18,24 4 
3 AS 0830.130S13/4 D01 2 2,5 6 
4 AF 15-4 CB11 2 1,95 12 
5 AF 200-6 MK G23.3 6 22,11 16 
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6 AFP 0841.A-M 30/4-D01 2 3,98 16 
7 AFP 1041.1 - M 30/4 2 3,98 16 
8 AFP 1041.3 M22/4 2 3,04 15 
9 AF 110-4  2 12,29 21 

10 XFP80C CB1.4 PE22/4 2 2,5 Εφεδρική 
 
 
Περιφερικές μονάδες επεξεργασίας λυμάτων. 
Στις περιφερικές μονάδες επεξεργασίας λυμάτων έχουν εγκατασταθεί αντλητικά 

συγκροτήματα:  
LOWRA τύπου Ζ622 και Ζ612 ,  
SULZER ABS τύπου AFP 1049.2 - M90/4 και piranha 
Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται τα στοιχεία ανά μονάδα και θέση εγκατάστασης. Η 

αντλία και ο κινητήρας είναι συζευγμένα στον ίδιο άξονα σε κλειστό κέλυφος και σε 
κατακόρυφη διάταξη. 

 
Πίνακας 2 :Υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα Περιφερικών μονάδων 

επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ηρακλείου 
Θέση 

εγκατάστασης 
Αντλιοστάσιο Αριθμός 

Αντλιών 
Ονομαστική 

Παροχή 
Μανομετρικό Ισχύς 

Κινητήρα 
   (m3/h) (mΣΥ) (KW) 
Δαφνών Ανύψωσης Σηπτικής 

Δεξαμενής 2 20,0 40,0 5,5 

Δεξαμενών 
Δοσομέτρησης 
Χαλικόφιλτρων 

6 22,0 11,0 2,2 

Δεξαμενής Άντλησης 
Εκροής 2 20,0 40,0 5,5 

Σκαλανίου Ανύψωσης Σηπτικής 
Δεξαμενής 2 30,0 32,0 5,5 

Δεξαμενών 
Δοσομέτρησης 
Χαλικόφιλτρων 

4 22,0 11,0 2,2 

Δεξαμενής Άντλησης 
Εκροής 2 20,0 40,0 5,5 

Βουτών –
Σταυρακίων 

Ανύψωσης Σηπτικής 
Δεξαμενής 2 20,0 35,0 4,0 

Δεξαμενής 
Δοσομέτρησης 
Χαλικόφιλτρων 

6 22,0 11,0 2,2 

Δεξαμενής Άντλησης 
Εκροής 2 20,0 40,0 5,5 

Βασιλιών 
(Θέση Α) 

Δεξαμενής 
Δοσομέτρησης 
Χαλικόφιλτρου 

2 17,0 11,0 2,2 

Δεξαμενής Άντλησης 
Εκροής 2 15,0 20,0 2,2 
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Βασιλιών 
(Θέση Β) 

Δεξαμενής 
Δοσομέτρησης 
Χαλικόφιλτρου 

2 22,0 11,0 2,2 

Δεξαμενής Άντλησης 
Εκροής 2 20,0 35,0 4,0 

Άη Βλάσση Δεξαμενής 
Δοσομέτρησης 
Χαλικόφιλτρου 

2 17,0 11,0 2,2 

Δεξαμενής Άντλησης 
Εκροής 2 15,0 30,0 3,0 

Αγίου 
Μύρωνα - 
Πυργού 

Δεξαμενής 
Τροφοδοσίας Λεκανών 
υγροβιότοπου 

6 16,5 12,1 1,5 

Δεξαμενή Διάθεσης 2 16,5 12,1 1,5 
Αντλίες 
ανακυκλοφορίας 
λεκανών 
υγροβιότοπου 

6 16,5 4 0,55 

 
 
 

Εθεωρήθη 

 
 

Ηράκλειο Νοέμβριος  2016 
Ο Γενικός Δ/ντής Οι Συντάκτες 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Χ. Παπαματθαιάκης Χ. Παπαδογιάννης 
Χημ.Μηχανικός. 

Σηφακάκη Κρυσταλλία 
Μηχ. Μηχανικός M.Sc. 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000€     

Αριθμός Μελέτης 11484/13-12- 2016  
 

 

 Υπηρεσία : «Επισκευή Υποβρύχιων Αντλητικών Συγκροτημάτων Λυμάτων »            

Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  Επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών των αντλητικών συγκροτημάτων λυμάτων του 
κατασκευαστικού οίκου «SULZER». 

Συνολικού προϋπολογισμού 21.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24%. 
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ΤΕΜΑΧΙΑ 2 2 2 2 2 1 1 2 3 1 5 6 2 1 2     1 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 512 660 2956 349 462 1769 2587 1777 660 2587 - - - - - - 512 512 
ΡΟΥΛΕΜΑΝ - - - - - - - - - - 638 638 213 213 119 53 - - 
ΡΟΥΛΕΜΑΝ - - - - - - - - - - 168 168 73 73 578 152 - - 
ΜΗΧ/ΚΟΣ ΣΤΥΠ/ΤΗΣ - - - - - - - - - - 580 580 330 330 332 206 - - 
ΜΗΧ/ΚΟΣ ΣΤΥΠ/ΤΗΣ - - - - - - - - - - 1049 1049 - - -   - - 
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ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΛΩΔΙΟΥ - - - - - - - - - - 74 74 61 61 74 40 - - 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ - - - - - - 39 - - 39 136 136 - - 136 - - - 
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ 8 8 8 - 22 8 8 11 8 8 58 58 8 8 58 58 8 8 
ΛΑΣΤΙΧΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ 3 3 3 - - 3 12 3 3 12 - - 3 3 - - 3 3 
ΚΑΛΩΔΙΟ (10 m) 328 427 624 275 330 427 1064 476 427 1064 476 476 427 427 427 427 328 328 
ΣΤΑΤΗΣ 784 770 - 465 751 880 - - 1265 - - - - - - - 784 751 
ΡΟΤΟΡΑΣ 416 545 1920 155 341 633 2805 2959 651 2595 Δ/Δ Δ/Δ 452 452 Δ/Δ 298 416 394 
ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΣ 428 1353 848 330 493 1353 1386 3454 563 1839 Δ/Δ Δ/Δ 563 563 3190 428 440 440 
ΕΛΑΙΟΛΕΚΑΝΗ 344 634 536 - - 222 583 2849 634 583 Δ/Δ Δ/Δ 473 473 1819 Δ/Δ 344 344 
ΛΑΣΤΙΧΟ ΒΛΣ DN 50 PIRANHA - - - - - - - - - - - - 19 19 - - - - 
ΛΑΣΤΙΧΟ ΒΛΣ DN 80 86 - - 86 86 - - - - - - - - - - 86 - - 
ΛΑΣΤΙΧΟ ΒΛΣ DN 100 - 110 110 - - 110 - 110 110 - - - - - - - 110 110 
ΛΑΣΤΙΧΟ ΒΛΣ DN 150 - - - - - - 136 - - - - - - - 136 - - - 
ΛΑΣΤΙΧΟ ΒΛΣ DN 250 - - - - - - - - - 154 154   - - - - - - 
ΡΟΤΟΡΑΣ ΚΑΤΑΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΚΑΤΑΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ΠΤΕΡΩΤΗ 1070 1298 1661 622 954 1538 2961 5288 1652 2961 3608 3218 783 822 2951 770 1091 954 
ΠΛΑΤΩ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 288 387 861 371 416 387 1223 751 850 1238 - - 550 550 - 288 327 327 

ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΞΑΓΩΓΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΟΙΒΡΥΧΙΟΥ 
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ 200 

 
200 

 
200 

 
200 

 
200 

 
200 

 
200 

 
200 

 
200 

 
200 

 
200 

 
200 

 
200 

 
200 

 
200 

 
200 

 
200 

 
200 

ΑΜΜΟΒΟΛΗ 220 220 366 146 220 220 440 366 220 440 440 440 220 220 366 220 220 220 
ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ 165 330 495 138 165 330 715 495 330 715 715 715 165 165 366 165 165 165 
ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ - - 1815 - - - 3154 1999 - 2236 1796 2126 1026 880 1375 550 - - 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΞΟΝΑ 294 294 294 220 220 294 1284 1100 294 1100 1100 1100 294 294 294 294 294 294 
ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΠΤΕΡΩΤΗΣ 184 184 184 74 146 184 459 440 184 916 459 459 - - 184 184 184 184 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΤΡΙΒΗΣ - - - - - - - - - - 751 751 - - 751 - - - 
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 165 330 495 138 165 330 715 495 330 715 715 715 165 165 366 165 165 165 
ΒΑΦΗ & ΔΟΚΙΜΗ 110 110 110 55 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
Δ/Δ= Δεν διατίθεται πλέον λόγω 
παλαιότητας της αντλίας                    

Παρατηρήσεις : 
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• Τα σετ επισκευής περιλαμβάνουν ρουλεμάν, μηχανικούς στυπιοθλίπτες, σετ παρεμβρισμάτων (O-ring),  
• στυπιοθλίπτες, καλωδίου/ων και μικροϋλικά 
• Στην τιμή επισκευής ενσωματώνεται η συναρμολόγηση- αποσυναρμολόγηση του αντλητικού συγκροτήματος λυμάτων, η δοκιμή λειτουργίας και στεγανοποίησης 

,αλλά και η μεταφορά του από και προς την έδρα της ΔΕΥΑΗ.   
• Το σύστημα κατατεμαχισμού περιλαμβάνει ρότορα κατατεμαχισμού και δακτύλιο κατατεμαχισμού. 
• Το κόστος του λαδιού εμπεριέχεται στο κόστος της εργασίας. 
• Σαν δοκιμή εννοείται ηλεκτρ. δοκιμή, δοκιμή λειτουργίας χωρίς φορτίο και ανάλογα με την ισχύ του κινητήρα και δοκιμή στεγανότητας. 
 
 
 

  
  
   
   

 

 

Εθεωρήθη Ηράκλειο 29 Νοέμβρη 2016 

Ο Γενικός Δ/ντής Οι Συντάκτες 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Χ. Παπαματθαιάκης Χ. Παπαδογιάννης 
Χημ.Μηχανικός. 

Σηφακάκη Κρυσταλλία 
Μηχ. Μηχανικός M.Sc. 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000€     

Αριθμός Μελέτης 11484/13-12- 2016  
 

 

 Υπηρεσία : «Επισκευή Υποβρύχιων Αντλητικών Συγκροτημάτων Λυμάτων » 

Β΄ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών των αντλητικών συγκροτημάτων λυμάτων του 

κατασκευαστικού οίκου «EMU». 
Συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

 

Τύπος Αντλίας FA15.95E-
355/351  

FK27.1-4/32 
 

FA10.78Z-
370/363 

FK27.1-4/32 
 

FA15.95E-
362 

FK27.1-4/32 
 

FA10.94E-
318 

FK202-4/27   

Ανταλλακτικά 
Σετ Επισκευής 1953,00 1953,00 

 
1953,00 996,50 

Πτερωτή 2650,00 2875,00
 

1728,00  1728,00 
Δακτύλιος φθοράς 318,00 146,00 143,50 143,50 
Δακτύλιος 260,00 131,55 179,50 179,50 
Έλαιον ψύξεως 236,50 236,50 236,50 91,40 
Διάφορα μικροϋλικά 182,50 182,50 182,50 182,50 

Εργασίες 
Καθαρισμός με αμμοβολή 

700,00 700,00 700,00 700,00 

Απος/γηση & Έλεγχος 
Επισκευή πτερωτής  
Ζυγοστάθμιση πτερωτής  
Συναρμολόγηση 
Δοκιμή λειτουργίας και στεγανοποίηση 
αντλίας  
Ηλεκτρολογική δοκιμή 

Περιέλιξη 1.210,00  1.210,000
  

1.210,00 1.550,00 
Εξαγωγή υποβρύχιου αντλητικού 200,00 200,00 200,00 200,00 
Τοποθέτηση υποβρύχιου αντλητικού 200,00 200,00 200,00 200,00 

Παρατηρήσεις : 
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• Τα διάφορα μικροϋλικά που θα χρειαστούν για μοντάρισμα μετά την επισκευή- 
συντήρηση της κάθε αντλίας και αφορούν την συγκράτηση κοχλιών περικοχλίων όπως 
επίσης και την επιπλέον στεγανοποίηση διάφορων σημείων της αντλίας είναι: 

 
 
 
 

 

Κωδικός Περιγραφή  
6015329 1 pc Loctite 243 50ml Συνολική  τιμή 

μικροϋλικών   
250 ,00 ευρώ 

6004811 1 pc Loctite 2701 5g 

6015331 1 pc 5203 300ml 

6025465 8 pc 10L can Oil 

• Στο κόστος των παραπάνω εργασιών περιλαμβάνεται και η μεταφορά του από και προς 
την έδρα της ΔΕΥΑΗ.   

• Το κόστος του λαδιού εμπεριέχεται στο κόστος της εργασίας. 
• Σαν δοκιμή εννοείται ηλεκτρ. δοκιμή, δοκιμή λειτουργίας χωρίς φορτίο και ανάλογα με 

την ισχύ του κινητήρα και δοκιμή στεγανότητας. 
 
 

Εθεωρήθη 

 
 

Ηράκλειο 29 Νοέμβρη  2016 
Ο Γενικός Δ/ντής Οι Συντάκτες 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Χ. Παπαματθαιάκης Χ. Παπαδογιάννης 
Χημ.Μηχανικός. 

Σηφακάκη Κρυσταλλία 
Μηχ. Μηχανικός M.Sc. 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000€     

Αριθμός Μελέτης 11484/13-12- 2016  
 

 

 Υπηρεσία : «Επισκευή Υποβρύχιων Αντλητικών Συγκροτημάτων Λυμάτων » 

 

Γ΄ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών των αντλητικών συγκροτημάτων λυμάτων του 

κατασκευαστικού οίκου «FLYGT». 
Συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

 
 

 Τύπος Αντλίας CP3201/450 
CP3201/

456 
NP 3171 
HT /452 

Ανταλλακτικά 
1 Βασικό σετ επισκευής 1.800,00 1.800,00 2200,00 

2 Πτερωτή 1.000,00 1.000,00 1400,00 

3 Δακτύλιος φθοράς 70,00 70,00 120,00 
4 Ρουλεμάν 450,00 450,00 550,00 
5 Σύρμα  περιέλιξης κινητήρα 400,00 400,00 600,00 
6 Λάδι 60,00 60,00 60,00 
7 Διάφορα μικροϋλικά 200,00 200,00 200,00 
8 Σετ στεγανοποίησης 200,00 200,00 200,00 
9 Καλώδιο (10 m) 300,00 300,00 300,00 

10 Λάστιχα Καλωδίου 100,00 100,00 100,00 
Εργασίες 

1 Εξαγωγή υποβρύχιου αντλητικού 200,00 200,00 200,00 
2 Τοποθέτηση υποβρύχιου αντλητικού 200,00 200,00 200,00 
3 Καθαρισμός με αμμοβολή 300,00 300,00 300,00 
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4 Αποσυναρμολόγηση & Έλεγχος 300,00 300,00 300,00 
5 Επισκευή πτερωτής 200,00 200,00 200,00 
6 Ζυγοστάθμιση πτερωτής 200,00 200,00 200,00 
7 Συναρμολόγηση 400,00 400,00 400,00 

8 Δοκιμή λειτουργίας και στεγανοποίηση 
αντλίας 

300,00 300,00 300,00 

9 Ηλεκτρολογική δοκιμή 150,00 150,00 150,00 
10 Βαφή 150,00 150,00 150,00 
11 Περιέλιξη 600,00 600,00 600,00 
12 Βελτίωση άξονα 300,00 300,00 300,00 

• Στο κόστος των παραπάνω εργασιών περιλαμβάνεται και η μεταφορά του από και προς 
την έδρα της ΔΕΥΑΗ.   

• Σαν δοκιμή εννοείται ηλεκτρ. δοκιμή, δοκιμή λειτουργίας χωρίς φορτίο και ανάλογα με 
την ισχύ του κινητήρα και δοκιμή στεγανότητας. 

 
 
 

 
 

Εθεωρήθη 

 
 

Ηράκλειο 29 Νοέμβρη  2016 
Ο Γενικός Δ/ντής Οι Συντάκτες 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Χ. Παπαματθαιάκης Χ. Παπαδογιάννης 
Χημ.Μηχανικός. 

Σηφακάκη Κρυσταλλία 
Μηχ. Μηχανικός M.Sc. 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000€     

Αριθμός Μελέτης 11484/13-12- 2016  
 

 

 Υπηρεσία : «Επισκευή Υποβρύχιων Αντλητικών Συγκροτημάτων Λυμάτων » 

 

Δ΄. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών των αντλητικών συγκροτημάτων λυμάτων του 

κατασκευαστικού οίκου «ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ». 
Συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

 

Πίνακας τιμών ανά αντλητικό συγκρότημα του κατασκευαστικού οίκου «Παπαντωνάτος» 

 Τιμή (€) Παρατηρήσεις 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PX 2 PX 3 PX 4  

Εξαγωγή υποβρύχιου αντλητικού 200,00 200,00 200,00  
Τοποθέτηση υποβρύχιου αντλητικού 200,00 200,00 200,00  
Υλικά περιέλιξης κινητήρα καλώδια  400,00 500,00 600,000  
Λάδι 60,00 60,00 60,000  
Διαφορά μικροϋλικά  150,00 150,00 150,00  
Καθαρισμός με αμμοβολή  300,00 300,00 300,00  
Αποσυναρμολόγηση και έλεγχος  300,00 300,00 300,00  
Περιέλιξη κινητήρα  600,00 700,00 900,00  
Μηχανολογική κατεργασία βελτίωση άξονα  200,00 200,00 200,00  
Επισκευή πτερωτής  150,00 150,00 150,00  
Ζυγοστάθμιση πτερωτής  150,00 150,00 150,00  
Συναρμολόγηση  300,00 300,00 300,00  
Δοκιμή λειτουργίας και στεγανοποίησης αντλίας  200,00 200,00 200,00  
Ηλεκτρολογική δοκιμή και βαφή  150,00 150,00 150,00  

Κασέτα (μηχ.στιποιοθλ.) 900,00 1250,00 3400,00 
εναλλακτικά 
επισκευή 
κασέτας 

Επισκευή κασέτας 
(μηχ.στιποιοθλ.2τμχ+τσιμουχ+όρινγκ) 650,00 720,00 1800,00 εφ' όσον υπάρχει 

δυνατότητα 
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Σετ Ο- Ring (με μανδύα ) 100,00 135,00 280,00  
Σετ O-Ring  (χωρίς μανδύα ) 70,00 120,00 220,00  
Σετ ρουλεμάν  180,00 290,00 490,00  
Δακτυλίδι φθοράς  145,00 145,00 145,00  

Στάτης περιελίγματος PX2 6kw 600,00     εναλλακτικά 
περιέλιξη 

Στάτης περιελίγματος PX3 28kw   1900,00   εναλλακτικά 
περιέλιξη 

Στάτης περιελίγματος PX4 37kw     3000,00 εναλλακτικά 
περιέλιξη 

• Στο κόστος των παραπάνω εργασιών περιλαμβάνεται και η μεταφορά του από και προς 
την έδρα της ΔΕΥΑΗ.   

• Σαν δοκιμή εννοείται ηλεκτρ. δοκιμή, δοκιμή λειτουργίας χωρίς φορτίο και ανάλογα με 
την ισχύ του κινητήρα και δοκιμή στεγανότητας. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Εθεωρήθη 

 
 

Ηράκλειο 29 Νοέμβρη 2016 
Ο Γενικός Δ/ντής Οι Συντάκτες 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Χ. Παπαματθαιάκης Χ. Παπαδογιάννης 
Χημ.Μηχανικός. 

Σηφακάκη Κρυσταλλία 
Μηχ. Μηχανικός M.Sc. 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000€     

Αριθμός Μελέτης  11484/13-12- 2016  
 

 

 Υπηρεσία : «Επισκευή Υποβρύχιων Αντλητικών Συγκροτημάτων Λυμάτων » 

Ε΄ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 Επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών των αντλητικών συγκροτημάτων λυμάτων του 
κατασκευαστικού οίκου «LOWARA». 

Συνολικού προϋπολογισμού 3.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ  
 
 
 
 

 
 

Εθεωρήθη 

 
 

Ηράκλειο 29 Νοέμβρη  2016 
Ο Γενικός Δ/ντής Οι Συντάκτες 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Χ. Παπαματθαιάκης Χ. Παπαδογιάννης 
Χημ.Μηχανικός. 

Σηφακάκη Κρυσταλλία 
Μηχ. Μηχανικός M.Sc. 

 
 

 

Τύπος Αντλίας Ζ622 και Ζ612 ,  
 Ανταλλακτικά 

Κινητήρας  950 
Αντλία 1200 
Βασικό σετ επισκευής 480 

 
 

Πτερωτή 130 
Δακτύλιος φθοράς 45 

Εργασία 

Αποσυναρμολόγηση και έλεγχος  200 
Συναρμολόγηση 200 
Δοκιμή 200 
Εξαγωγή  υποβρύχιου αντλητικού  200 
Τοποθέτηση υποβρύχιου αντλητικού  200 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000€     

Αριθμός Μελέτης 11484/13-12- 2016  
 

 

             

Υπηρεσία : «Επισκευή Υποβρύχιων Αντλητικών Συγκροτημάτων Λυμάτων » 
           

Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  Επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών των 
αντλητικών συγκροτημάτων λυμάτων του κατασκευαστικού οίκου «SULZER». 

Συνολικού προϋπολογισμού 21.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24%. 
 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 
 

 Της επιχείρησης ……………………….…………………………………….., 

Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ. ………..……….……………………………………, έδρα ……………....,  

οδός ………………………………………………………..………………., αριθμός ……, 

τηλέφωνο …………………., fax ………….., email: …………………………….. 

 

Επί των τιμών του Α΄ Ενδεικτικού Προϋπολογισμού το ποσοστό έκπτωσης που παρέχει η 

εταιρία μας είναι ……………… 

 

ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………… 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000€     

Αριθμός Μελέτης 11484/13-12- 2016  
 

 

             

Υπηρεσία : «Επισκευή Υποβρύχιων Αντλητικών Συγκροτημάτων Λυμάτων » 
           

Β΄ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών των αντλητικών συγκροτημάτων λυμάτων του 

κατασκευαστικού οίκου «EMU». 
Συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 
 

 Της επιχείρησης ……………………….…………………………………….., 

Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ. ………..……….……………………………………, έδρα ……………....,  

οδός ………………………………………………………..………………., αριθμός ……, 

τηλέφωνο …………………., fax ………….., email: …………………………….. 

 

Επί των τιμών του Α΄ Ενδεικτικού Προϋπολογισμού το ποσοστό έκπτωσης που παρέχει η 

εταιρία μας είναι ……………… 

 

ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………… 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000€     

Αριθμός Μελέτης  11484/13-12- 2016  
 

 

             

Υπηρεσία : «Επισκευή Υποβρύχιων Αντλητικών Συγκροτημάτων Λυμάτων » 
           

Γ΄ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών των αντλητικών συγκροτημάτων λυμάτων του 

κατασκευαστικού οίκου «FLYGT». 
Συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ  

 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 
 

 Της επιχείρησης ……………………….…………………………………….., 

Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ. ………..……….……………………………………, έδρα ……………....,  

οδός ………………………………………………………..………………., αριθμός ……, 

τηλέφωνο …………………., fax ………….., email: …………………………….. 

 

Επί των τιμών του Α΄ Ενδεικτικού Προϋπολογισμού το ποσοστό έκπτωσης που παρέχει η 

εταιρία μας είναι ……………… 

 

ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………… 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000€     

Αριθμός Μελέτης 11484/13-12- 2016    
 

 

             

Υπηρεσία : «Επισκευή Υποβρύχιων Αντλητικών Συγκροτημάτων Λυμάτων » 
           Δ΄. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών των αντλητικών συγκροτημάτων λυμάτων 
του κατασκευαστικού οίκου «ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ». 

Συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.          

 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 
 

 Της επιχείρησης ……………………….…………………………………….., 

Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ. ………..……….……………………………………, έδρα ……………....,  

οδός ………………………………………………………..………………., αριθμός ……, 

τηλέφωνο …………………., fax ………….., email: …………………………….. 

 

Επί των τιμών του Α΄ Ενδεικτικού Προϋπολογισμού το ποσοστό έκπτωσης που παρέχει η 

εταιρία μας είναι ……………… 

 

ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………… 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000€     

Αριθμός Μελέτης  11484/13-12- 2016  
 

 

             

Υπηρεσία : «Επισκευή Υποβρύχιων Αντλητικών Συγκροτημάτων Λυμάτων » 

           Ε΄ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 Επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών των αντλητικών συγκροτημάτων λυμάτων 
του κατασκευαστικού οίκου «LOWARA». 

Συνολικού προϋπολογισμού 3.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ   

          

 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 
 

 Της επιχείρησης ……………………….…………………………………….., 

Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ. ………..……….……………………………………, έδρα ……………....,  

οδός ………………………………………………………..………………., αριθμός ……, 

τηλέφωνο …………………., fax ………….., email: …………………………….. 

 

Επί των τιμών του Α΄ Ενδεικτικού Προϋπολογισμού το ποσοστό έκπτωσης που παρέχει η 

εταιρία μας είναι ……………… 

 

ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………… 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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