
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000 €     

Αριθμός Μελέτης 12004/28-12- 2016  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ 
ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ» 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000 €     

Αριθμός Μελέτης 12004/28-12- 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 «Υπηρεσίες Επισκευής και Προμήθεια Ανταλλακτικών 
των Υποβρυχίων Αντλητικών Συγκροτημάτων Ύδρευσης – Άρδευσης», 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) 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 11/01/2017 ημέρα  ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στην 

αίθουσα «Αλέξανδρος Μακατούνης», στο κτίριο του Βιολογικού  Καθαρισμού Ηρακλείου, Κων. 

Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά και ώρα 10:00 π.μ 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: 50511100-1. 

ΟΜΑΔΑ Α. 
Α1,Α2,Α3   ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΩΝ PLEUGER (FLOWPAP) 
 

                                           
8.000,00 

   
ΟΜΑΔΑ Β. 
Β1,Β2,Β3  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ PLEUGER        6’’,8’’  
 Β4,Β5       ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ FRANKLIN       6’’,8’’ 

                                             
10.000,00  
10.000,00 
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    Β6          ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 6’’,8’’  20.000,00 

 
ΟΜΑΔΑ  Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 

                                              
5.000,00 

 
ΟΜΑΔΑ Δ.  ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ  

                                             
3.000,00 

 
ΟΜΑΔΑ Ε.  ΚΑΛΩΔΙΑ 

 
2.000,00 

 
ΟΜΑΔΑ Ζ.  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟ-    
                    ΤΗΜΑΤΩΝ  ‘’ CAPRARI’’         

 
2.000,00 

(ΣΥΝΟΛΟ Χωρίς ΦΠΑ) 60.000,00 

ΦΠΑ 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 «Υπηρεσίες Επισκευής και Προμήθεια Ανταλλακτικών των Υποβρυχίων 
Αντλητικών Συγκροτημάτων Ύδρευσης – Άρδευσης », 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». 
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• 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 338/2016 απόφασης του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ, περί έγκρισης της με αρ.264/2016 

Πρότασης Ανάληψης Δαπάνης. 

• Της με αριθμό 338/2016 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 11/01/2017 ημέρα Τετάρτη και μέχρι την 10:30π.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, στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

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 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 
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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 ότι διαθέτει δοκιμαστήριο αντλητικών συγκροτημάτων 
ή ότι θα συνεργαστεί με εταιρεία η οποία διαθέτει δοκιμαστήριο αντλητικών 
συγκροτημάτων. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται με ποινή αποκλεισμού υπεύθυνη 
δήλωση του ιδιοκτήτη του δοκιμαστηρίου ότι δέχεται να συνεργαστεί με τον προσκομίζοντα 
την προσφορά. 

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του επίσημου αντιπροσώπου στην Ελλάδα της Εταιρίας 
παραγωγής υποβρυχίων κινητήρων, αντλητικών συγκροτημάτων ότι θα διαθέτει εις τον 
ανάδοχο γνήσια ανταλλακτικά. 

η) Αναλυτικό τιμοκατάλογο με όλα τ’ απαιτούμενα εξαρτήματα που πιθανόν να απαιτηθούν 
σ’ οποιαδήποτε επισκευή, οποιουδήποτε τύπου αντλητικού συγκροτήματος. Είναι 
αυτονόητο ότι η έκπτωση παρέχεται επί του συνολικού κόστους. (Να θεωρείται ότι στην 
τιμή επισκευής ενσωματώνεται η συναρμολόγηση – αποσυναρμολόγηση του αντλητικού 
συγκροτήματος, η δοκιμασία στο δοκιμαστήριο, αλλά και η μεταφορά στην έδρα της 
ΔΕΥΑΗ). 

θ) Οι διαγωνιζόμενοι θα προσκομίσουν δηλώσεις των εργοστασίων ‘’PLEUGER’’, ή (και) 
‘’CAPRARI’’ 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. 

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

καταστάσεις). 

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

λ) Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης: 
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. 

i. Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της 

Ε.Π.Ε. 

ii. 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. 

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 
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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. 

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. 
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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)        Tους 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. 

  η)     Tα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 

  θ)     Tην ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

  ι)      Tην 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 «Υπηρεσίες Επισκευής και Προμήθεια 

Ανταλλακτικών των Υποβρυχίων Αντλητικών Συγκροτημάτων Ύδρευσης – Άρδευσης ». 
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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. 

 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. 

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). 
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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. 

 

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. 

 
 

16PROC005651918 2016-12-28



12 

 

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. 
 

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. 
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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. 

 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 
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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. 

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 
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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 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.  
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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 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, επικυρώνεται 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 έγκυρη, 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 «Υπηρεσίες Επισκευής και Προμήθεια 
Ανταλλακτικών των Υποβρυχίων Αντλητικών Συγκροτημάτων Ύδρευσης – Άρδευσης»  
ορίζεται σε τρείς (3) 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. 

5. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται 

πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, που 
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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 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 διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 

υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
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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. 

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 
Η ΔΕΥΑΗ διαθέτει υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα των εταιριών ‘’PLEUGER’’ και 

‘’CAPRARI’’. Γι’ αυτό υπάρχουν και διαφορετικοί ειδικοί προϋπολογισμοί. 
Γίνονται δεκτές προσφορές και σ’ έναν μόνον από τους ειδικούς 

προϋπολογισμούς. 
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Άρθρο 20 
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. 338/2016 (ΑΔΑ:Ω10ΧΟΡΙΗ-5ΕΣ) 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 12004/28-12- 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 338/2016 απόφασης του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ, περί έγκρισης της με 264 Πρότασης 

Ανάληψης Δαπάνης. 

• Της με αριθμό 338/2016 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 τις «Υπηρεσίες Επισκευής και Προμήθεια 

Ανταλλακτικών των Υποβρυχίων Αντλητικών Συγκροτημάτων Ύδρευσης – Άρδευσης ». 
β) Τόπος παροχής των υπηρεσιών  

     Είναι οι περισσότερες από 107 γεωτρήσεις (ύδρευσης – άρδευσης) και αντλιοστάσια στα πεδία 

Μαλίων, Τυλίσου, Κέρης, Θραψανού, Κρουσώνα-Λουτρακίου, Αγ.Μύρωνα, Βασιλειών, Δαφνών, 

Σκαλανίου, Βουτών, Σταυρακίων και στις Δημοτικές Ενότητες Τεμένους, Γοργολαϊνη και Παλιανής 

που διαθέτει η ΔΕΥΑΗ. 

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 σημεία των γεωτρήσεων  της ΔΕΥΑ  Ηρακλείου, όπως 

περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή. 

Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι τρείς  μήνες. 

Οι υπηρεσίες για την «Υπηρεσίες Επισκευής και Προμήθεια Ανταλλακτικών των Υποβρυχίων 
Αντλητικών Συγκροτημάτων Ύδρευσης – Άρδευσης» θα παρέχονται ως εξής: 

 Δευτέρα – Παρασκευή από τις 8:00 π.μ – 16:00μ.μ. και σε επείγουσες περιπτώσεις και μόνο για τις 

γεωτρήσεις Ύδρευσης  Σάββατο – Κυριακή. 

Άρθρο 6: Παραλαβή υπηρεσιών  
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 υπηρεσίας  
Δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού εναλλακτικές προσφορές, καθώς και όσες αναφέρονται 

σε μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας των προς παροχή υπηρεσιών. 

  
  Ηράκλειο 30 Νοέμβρη  2016 

Εθεωρήθη  
Ο Γενικός Δ/ντής  Ο Συντάκτης 

  
Χ.Παπαματθαιάκης Χ.Τζαμπάζης 

Διπλ. Μηχανολογος Μηχανικός 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

                                                                                                 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000€ 

Αριθμός Μελέτης12004/28-12- 2016 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

«Υπηρεσίες Επισκευής και Προμήθεια Ανταλλακτικών των Υποβρυχίων 
Αντλητικών Συγκροτημάτων Ύδρευσης – Άρδευσης» 

 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Η. διαθέτει περισσότερες από 107 γεωτρήσεις (ύδρευσης – άρδευσης) 
και αντλιοστάσια στα πεδία Μαλίων, Τυλίσου, Κέρης, Θραψανού, Κρουσώνα-
Λουτρακίου, Αγ.Μύρωνα, Βασιλειών, Δαφνών, Σκαλανίου, Βουτών, Σταυρακίων και 
στις Δημοτικές Ενότητες Τεμένους, Γοργολαϊνη και Παλιανής . 

 
Η ΔΕΥΑΗ διαθέτει υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα των εταιριών 

‘’PLEUGER’’, ‘’OVEL’’ ,‘’CAPRARI’’. Γι’ αυτό υπάρχουν και διαφορετικοί ειδικοί 
προϋπολογισμοί. 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά τις εργασίες επισκευής των υφιστάμενων αντλητικών 

συγκροτημάτων που θα απαιτηθεί κάθε φορά για την αποκατάσταση βλαβών σε 
γεωτρήσεις – αντλιοστάσια ύδρευσης και άρδευσης, την προμήθεια ανταλλακτικών για 
την επισκευή των υφιστάμενων αντλητικών συγκροτημάτων , την προμήθεια νέου 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εφόσον η επισκευή του υφιστάμενου κριθεί από 
την υπηρεσία τεχνοοικονομικά ασύμφορη.  

Επίσης την αντικατάσταση των κατεστραμμένων καλωδίων, Ηλεκτροκινητήρων ,  
χαλύβδινων σωλήνων κ.λ.π.). 

                           
 
 

 Ηράκλειο 30 Νοέμβρη  2016 
Εθεωρήθη  

Ο Γενικός Δ/ντής  Ο Συντάκτης 
  

Χ.Παπαματθαιάκης Χ.Τζαμπάζης 
Διπλ. Μηχανολογος Μηχανικός 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000€     

Αριθμός Μελέτης: 12004/28-12- 2016  
 

 

 «Υπηρεσίες Επισκευής και Προμήθεια Ανταλλακτικών των Υποβρυχίων Αντλητικών 
Συγκροτημάτων Ύδρευσης – Άρδευσης  

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Α. ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ  ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

H παρούσα προδιαγραφή αφορά την προμήθεια καινούργιου αντλητικού συγκροτήματος, 

αντλίας ή κινητήρα προς αντικατάσταση υφιστάμενου του οποίου η επισκευή κρίνεται  

ασύμφορη από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Ηρακλείου. 

Το υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα θα είναι εξ’ ολοκλήρου κατασκευασμένο σύμφωνα με 

τα ευρωπαϊκά πρότυπα με τα καλύτερα υλικά και με τις αυστηρότερες ποιοτικές 

προδιαγραφές. Θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση εντός βαθέων φρεάτων με παροχή Q 

(m3/h) , σε συνολικό μανομετρικό ύψος Η (m) στις 2900 rpm. Το αντλητικό συγκρότημα θα 

περιλαμβάνει : 

Α.1 Ο Υποβρύχιος Ηλεκτροκινητήρας ασύγχρονος, τριφασικός, βραχυκυκλωμένου 

δρομέα, για τάση 400V/50Ηz και λειτουργία στις 2900rpm. Ο ηλεκτροκινητήρας θα έχει την 

δυνατότητα εκκίνησης με Υ/Δ ή ομαλό εκκινητή (Soft-Starter). Θα είναι κατασκευασμένος 

σύμφωνα με τα πρότυπα NEMA & VDE, θα είναι υποβρύχιου τύπου (IP68) και όλα τα 

εσωτερικά του μέρη θα είναι υδατόβρεχτα, υδρολίπαντα και υδρόψυκτα. Στο πάνω μέρος 

του θα υπάρχει τάπα πληρώσεως η οποία θα είναι και βαλβίδα εξαερώσεως και θα 

προστατεύει τον κινητήρα από εισδοχή άμμου. 

 
Η κλάση μόνωσης του κινητήρα θα είναι κατηγορίας F και θα έχει την δυνατότητα 

τουλάχιστον 15 ισοκατανεμημένων εκκινήσεων την ώρα. 
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Τα τυλίγματα του στάτη (περιέλιξη) θα είναι από ειδικό αγωγό χαλκού ο οποίος θα φέρει 

ειδική θερμοπλαστική επένδυση (με ηλεκτρική μόνωση η οποία θα είναι δοκιμασμένη σε 

υψηλή τάση λειτουργίας 3 KV) ώστε να επιτυγχάνεται εύκολα η τυχούσα αναπεριέλιξη του, 

ενώ ταυτόχρονα θα επιτυγχάνεται η καλύτερη ψύξη των τυλιγμάτων. Οι εσωτερικές 

συνδέσεις του κινητήρα, θα γίνονται με ειδική ελαστική, αδιάβροχη και στεγανή ύλη. Ο 

ηλεκτροκινητήρας θα φέρει υποβρύχιο καλώδιο μήκους τουλάχιστον 5 m ανάλογης 

διατομής και κλώνων, το οποίο θα εξέρχεται μονοκόμματο μέσα από τον κινητήρα, μέσω 

κατάλληλων στυπιοθλιπτών.  

Ο έλεγχος της θερμοκρασίας του κινητήρα θα γίνεται με θερμίστορ PT100 που θα 

υπάρχουν στα τυλίγματά του ως προαιρετικός εξοπλισμός ανάλογα με τις συνθήκες 

λειτουργίας του κινητήρα. 

Ο άξονας του ρότορα θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4462 , πλήρως 

ζυγοσταθμισμένος, ενώ στις θέσεις τριβής των εδράσεων θα έχει γίνει ειδική επεξεργασία 

της επιφάνειας τριβής δια πιέσεως (Rolling).  

Στο άνω άκρο του ο άξονας του ρότορα θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένος για σύνδεση 

κατά ΝΕΜΑ και με διατάσεις τέτοιες ώστε να είναι ικανός να μεταφέρει τη συνολική ροπή και 

το συνολικό ωστικό φορτίο του συγκροτήματος. 

Ο άξονας του κινητήρα στην έξοδο θα φέρει ειδική διάταξη λαβυρίνθου, ώστε να μην 

επιτρέπει την είσοδο άμμου  και να την απομακρύνει. Η στεγάνωση θα επιτυγχάνεται με  

ειδικού τύπου μηχανικό στυπιοθλίπτη με συνδυασμό καρβίδιο πυριτίου / καρβίδιο πυριτίου 

(Sic / Sic). 

Ο ρότορας θα εδράζεται σε διπλά ακτινικά έδρανα τα οποία θα είναι από ειδικό γραφιτούχο 

υλικό, μεγάλης επιφάνειας έδρασης, τα οποία εξασφαλίζουν τη σωστή ευθυγράμμιση του 

άξονα (ρότορα). Ο ρότορας θα είναι προστατευμένος με αντιδιαβρωτική επάλειψη και θα 

είναι δυναμικά ζυγοσταθμισμένος. 

Το ωστικό έδρανο θα είναι ανοξείδωτο, βαρέως τύπου με δίσκο από πυριτιούχο γραφίτη 

εξαιρετικής ποιότητας . Επίσης απαιτείται υψηλή αντοχή του ωστικού εδράνου σε φθορά , 

διότι είναι πολύ σημαντικό στην περίπτωση δυναμικών καταπονήσεων ,όπως αυτές του 

υδραυλικού πλήγματος. 

Το εξωτερικό περίβλημα του κινητήρα και η βάση του θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 

άριστης ποιότητας ή από τιτάνιο. Ο βαθμός απόδοσης του κινητήρα για πλήρες φορτίο θα 
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πρέπει να είναι τουλάχιστον 85% και ο συντελεστής ισχύος(συνφ.) των κινητήρων σε 

πλήρες φορτίο δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 0,85. 

Η σύνδεση του ηλεκτροκινητήρα με την αντλία θα γίνεται μέσω ισχυρού συνδέσμου (copler) 

από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4462 με διαστάσεις τέτοιες ώστε να είναι ικανός να μεταφέρει τη 

συνολική ροπή και το συνολικό ωστικό φορτίο του συγκροτήματος, προς κάθε φορά 

περιστροφής. 

Στοιχεία που πρέπει απαραίτητα να δοθούν είναι : 
α.  Κατασκευαστής ηλεκτροκινητήρα 
β.  Καμπύλη απορροφούμενης ισχύος. 
γ.  Στροφές ανά λεπτό (ηλεκτροκινητήρα). 
δ.  Κατασκευαστικές λεπτομέρειες του υποβρύχιου κινητήρα. 
ε.  Ισχύς  κινητήρα και συντελεστής ισχύος. 

          ζα.Ονομαστική ένταση ρεύματος. 
          ζβ. Ρεύμα εκκίνησης. 
          ζγΔήλωση περί δυνατότητας επαναπεριέληξης του ηλεκτροκινητήρα σε    περίπτωση 
βλάβης ή τοποθέτησης νέου ''ρότορα '' ή '' στάτη'' . 
Για τα 4/4 και 3/4 της ονομαστικής ισχύος θα δοθούν : 
α) βαθμός απόδοσης και 
β) συντελεστής ισχύος. 
 
 
Επίσης απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρίας, 
ότι τα υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα( ηλεκτροκινητήρας και αντλία ) διαθέτουν έγκριση 
προτύπου (CE) και πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό από 
αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς  - Διεθνείς  Οργανισμούς – Φορείς ( ACS, WRAS, DVGW, 
KIWA , KTW και TIFQ. 
 
Α.2 Αντλία πολυβάθμια, μεικτής ή ακτινικής ροής με ομοαξονική εξαγωγή. Ο αριθμός και το 

είδος των βαθμίδων θα καθορίζεται με κριτήριο την παροχή και το μανομετρικό της αντλίας. 

Τα μεγέθη αυτά (παροχή, μανομετρικό) θα καθορίζονται με βάση την υφιστάμενη 

εγκατάσταση και την λειτουργική συμπεριφορά της γεώτρησης. 

Τα εξωτερικά κελύφη θα είναι κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο GG25 απαλλαγμένα από 

φυσαλίδες και ελαττώματα άμμου (σε ορισμένες περιπτώσεις με 2% νικέλιο) ή από 

φωσφορούχο ορείχαλκο ή κράμα νικελιούχου ή αλουμινορείχαλκου (GK Cu AL9Ni)  

ανάλογα με την ποιότητα του αντλούμενου νερού, δοκιμασμένα σε υδροστατική πίεση 1,5 

φορά της πιέσεως λειτουργίας με μηδενική παροχή. 

Οι πτερωτές θα είναι κατασκευασμένες από φωσφορούχο ορείχαλκο RG10 (ή σε ειδικές 

περιπτώσεις από NORYL ενισχυμένες με ίνες – fiberglass ή ανοξείδωτο χάλυβα)  στατικά 

και δυναμικά ζυγοσταθμισμένες, οι οποίες θα στερεώνονται στον άξονα με ειδικές σφήνες 

από ανοξείδωτο χάλυβα ή με κωνικούς δακτυλίους ανάλογα με τον τύπο της αντλίας. Τα 
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κουζινέτα θα είναι υδρολίπαντα ώστε να μην απαιτούν ιδιαίτερη φροντίδα ανεξάρτητα από 

τον χρόνο λειτουργίας και θα είναι κατασκευασμένα από ειδικό ελαστικό ανθεκτικό στην 

άμμο και στην παραλαβή μεγάλων φορτίων. Οι δακτύλιοι προστασίας άξονα τριβής 

κουζινέτων θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4057 (AISI 431). 

Ο άξονας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4057 (AISI 431), απόλυτα ευθυγραμμισμένος 

και στιλβωμένος, με επιφανειακή τραχύτητα μικρότερη από 40 RMS και με κατάλληλες 

διστάσεις ώστε να εξασφαλίζεται η αντοχή για την μεταφορά της μέγιστης ισχύος της 

αντλίας. 

Στην τελευταία βαθμίδα του στροβίλου θα υπάρχει ελατηριωτή βαλβίδα αντεπιστροφής από 

φαιό χυτοσίδηρο GG25 ενώ τα εσωτερικά εξαρτήματα της (γλώσσα, βάκτρο και ελατήριο) 

θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα 1,4539. Στο σώμα της βαλβίδας θα 

υπάρχει διαμορφωμένος οδηγός που θα καθορίζει με την βοήθεια του βάκτρου την κίνηση 

της γλώσσας σε μια διεύθυνση εξασφαλίζοντας την απόλυτη έδραση της γλώσσας στην 

έδρα της βαλβίδας κατά την διάρκεια του κλεισίματος.  

Στην αναρρόφηση της αντλίας θα υπάρχει ανοξείδωτο φίλτρο. 

Οι ντίζες για την σύσφιξη των βαθμίδων θα είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα 

1.4122 ή 1.4571. 

Όλα τα μικρουλικά όπως παξιμάδια, μπουζόνια κλπ, θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα Α4. 

Τα χυτοσιδηρά μέρη θα φέρουν διπλή στρώση ειδικής αντισκωριακής βαφής.  

Ο υδραυλικός βαθμός απόδοσης του στροβίλου θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 73% 

στο επιθυμητό σημείο λειτουργίας της αντλίας. 

Η κατασκευάστρια εταιρία τόσο της αντλίας όσο και του κινητήρα θα πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να διαθέτει εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και παρακαταθήκη 

ανταλλακτικών στην Ελλάδα για τα προσφερόμενα αντλητικά συγκροτήματα.  

Το αντλητικό συγκρότημα θα πρέπει να φέρει σήμανση CE και να συνοδεύεται από : 

α. Πιστοποιητικό ISO 9001 του εργοστασίου από ανεξάρτητο αναγνωρισμένο Eυρωπαϊκό 

φορέα πιστοποίησης για τον σχεδιασμό και κατασκευή αντλητικών συγκροτημάτων. 

β. Πιστοποιητικό ISO 9001 του εργοστασίου από ανεξάρτητο αναγνωρισμένο Eυρωπαϊκό 

φορέα πιστοποίησης για τον σχεδιασμό και κατασκευή ηλεκτροκινητήρων. 

γ. Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή αντλιών και ηλεκτροκινητήρων με τα πρότυπα 

ΕΝ809 και ΕΝ292-1&2 σύμφωνα με την οδηγία 98/37/ΕΚ 
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δ. Δήλωση κατασκευαστή αντλιών και ηλεκτροκινητήρων για εξουσιοδοτημένο 

αντιπρόσωπο στην Ελλάδα (για κατασκευαστές εξωτερικού). 

ε.  Δήλωση κατασκευαστή αντλιών και ηλεκτροκινητήρων για κάλυψη του φορέα σε 

ανταλλακτικά για 10 τουλάχιστον έτη. 

ζ. Τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών για αντλίες και κινητήρες. 

η. Δήλωση για γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος ή της 

αντλίας,  ηλεκτροκινητήρα για τουλάχιστον 2 χρόνια (για καινούργιο).  

Η επιμέτρηση και πληρωμή θα γίνεται ανά τεμάχιο κάθε εξοπλισμού που περιλαμβάνεται 

στην παρούσα προδιαγραφή. Στην τιμή θα περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και 

τοποθέτηση του κάθε εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των υλικών και μικρουλικών τα 

οποία δεν κατονομάζονται ρητά αλλά θα απαιτηθούν για την έντεχνη και πλήρη 

εγκατάσταση και καλή λειτουργία του εξοπλισμού.  

 Οι  τιμές θα αφορούν την προμήθεια νέων ηλεκτροκινητήρων σε περίπτωση που η 

επισκευή του υφιστάμενου κριθεί από την τεχνική υπηρεσία της ΔΕΥΑΗ ασύμφορη. 

Ο νέος ηλεκτροκινητήρας που αναφέρεται παραπάνω θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις 

τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και να είναι συμβατός με την υφιστάμενη αντλία του 

αντλητικού συγκροτήματος.   

Ο έλεγχος συμβατότητας θα γίνεται σε δοκιμαστήριο του προμηθευτή/κατασκευαστή , 

προκειμένου να εξακριβωθούν και να βεβαιωθούν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του 

αντλητικού συγκροτήματος. 

Μετά την ολοκλήρωση της επισκευής το αντλητικό συγκρότημα θα τοποθετείται σε ειδικά 

διαμορφωμένο δοκιμαστήριο προκειμένου να εξακριβωθούν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά 

του αντλητικού συγκροτήματος και η επιτυχία της επισκευής. Τα αποτελέσματα του ελέγχου 

θα περιλαμβάνονται στην Έκθεση Δοκιμής σε ειδικά διαμορφωμένο έντυπο στο οποίο θα 

περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω στοιχεία : 

 Ημερομηνία ελέγχου 

 Τα στοιχεία του αντλητικού συγκροτήματος  

Για κινητήρα (τύπος κινητήρας, S/N, Pον, Ιον, U, συνφ,  μήκος κινητήρα κλπ) 

Για στρόβιλο (τύπος στροβίλου, S/N, αριθμός πτερωτών, υλικό πτερωτών, διάμετρος 

κλπ) 

 Τα παρακάτω μετρούμενα μεγέθη για κάθε επιλεγμένο σημείο λειτουργίας 

Για κινητήρα 
Απορροφούμενο ρεύμα ανά φάση (A) 
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Τάση (V) 

Συντελεστής ισχύος 

Απορροφούμενη ισχύς κινητήρα Pin (KW) 

Αποδιδόμενη ισχύς κινητήρα Pout (KW) 

Αντίσταση μόνωσης κινητήρα (ΜΩ) 

 

Για την Αντλία  
 Μανομετρικό (bar – mYΣ) 

 Παροχή (m3/h) 

 

Υπολογισμοί βαθμών απόδοσης 
 Υδραυλικός βαθμός απόδοσης (%) 

 Ολικός βαθμός απόδοσης (%) 

 

Λειτουργικά διαγράμματα 
 Καμπύλη λειτουργίας Q (m3/h) – H (m)  

 Υδραυλικού βαθμού απόδοσης η (%) – Q (m3/h) 

 Αποδιδόμενης ισχύς κινητήρα Ρout (KW) – Q (m3/h) 

 

Στο έντυπο θα υπάρχει πεδίο για την αναγραφή του αποτελέσματος της δοκιμής καθώς και 

τυχόν παρατηρήσεων.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου θα καταγράφονται σε ειδικά διαμορφωμένο έντυπο το οποίο 
θα παραδίδεται με την προμήθεια του νέου ηλεκτροκινητήρα στην  υπηρεσία.  
 
Το κόστος για την δοκιμασία θα αναλαμβάνει ο ανάδοχος της προμήθειας των 
ηλεκτροκινητήρων. 
 
Εάν κατά την δοκιμασία του ηλεκτροκινητήρα με την υφιστάμενη αντλία διαπιστωθεί , ότι 
υπάρχει πρόβλημα λειτουργίας ή συμβατότητας του αντλητικού συγκροτήματος , τότε ο νέος 
ηλεκτροκινητήρας θα επιστρέφεται άμεσα  στον προμηθευτή με χρέωσή του.  
 
 
          ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
    

      Β. ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 
 
Η σωλήνες της κατακόρυφης στήλης αλλά και των υπέργειων τμημάτων θα είναι χαλύβδινες 

βαρέως τύπου, καινούργιες, ευθείας αυτογενούς ραφής , schedule 40, Grade B, σύμφωνα 

με το πρότυπο ASTM A53/A53M.  
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Το μέγιστο μήκος κάθε σωλήνα θα είναι 3,05 μ περίπου και η σύνδεση θα γίνεται με την 

βοήθεια κοχλιωτών συνδέσμων (μουφών) βαρέως τύπου. Τα σπειρώματα θα είναι NPS με 

8 σπείρες ανά ίντσα. Πρίν από κάθε σύνδεση θα γίνεται επάλειψη των σπειρωμάτων με 

κατάλληλο χρώμα αντισκωριακής προστασίας μεταλλικών επιφανειών (μίνιο). Στα υπέργεια 

τμήματα των σωληνώσεων η σύνδεση με τις υδραυλικές βαλβίδες θα γίνεται με φλάντζες 

τόρνου οι οποίες θα φέρουν διάτρηση κατά EN 1092-2. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σωλήνων σύμφωνα με το πρότυπο ASTM A53/A53M θα 

πρέπει να είναι σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί : 

 

 

N.S 
(in) 

Dεξ 
(mm) 

Sch Πάχος 
mm 

Βάρος 
Kgr/m 

Πίεση δοκιμής 
Mpa 

2 ½’’ 73,0 40 5,16 8,63 17,24 

3’’ 88,9 40 5,94 11,29 17,24 

4’’ 114,3 40 6,02 16,07 15,24 

5’’ 141,3 40 6,55 21,77 13,44 

6’’ 168,3 40 7,11 28,26 12,27 

 
 

Οι σωλήνες θα πρέπει να έχουν την παρακάτω χημική σύσταση : 

Στοιχείο Σύμβολο Max % 

Άνθρακας C 0,30 

Μαγνήσιο Mn 1,20 

Φώσφορος P 0,05 

Θείο S 0,045 

 

Οι μηχανικές ιδιότητες των σωλήνων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τον πίνακα που 

ακολουθεί : 

Όριο ελαστικότητας              : Min 240 N/mm2 

Αντοχή σε εφελκυσμό          : Min 415 N/mm2 

 

Για την έγκριση των σωλήνων στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να 

υποβληθούν :  
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α. Πιστοποιητικό ISO 9001 του εργοστασίου από ανεξάρτητο αναγνωρισμένο Eυρωπαϊκό 

φορέα για την κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων. 

β. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του εργοστασίου με το πρότυπο ASTM A53/A53M. 

γ. Τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή με τις ιδιότητες, διαστάσεις, βάρη κλπ  των 

σωλήνων. 

Η επιμέτρηση και πληρωμή θα γίνεται σε μέτρα μήκους σωλήνα σύμφωνα με την παρούσα 

προδιαγραφή. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση  

συμπεριλαμβανομένων των υλικών και μικρουλικών όπως μούφες, φλάντζες, μίνιο, κλπ τα 

οποία τα οποία θα απαιτηθούν για την έντεχνη και πλήρη εγκατάσταση ενός μέτρου 

σωλήνα.  

 
       
 
 
 
 

 Ηράκλειο  Νοέμβριος 2016 
Εθεωρήθη  

 Ο Γενικός Δ/ντής  Ο Συντάκτης 
  

Χ.Παπαματθαιάκης Χ.Τζαμπάζης 
    Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000€     

Αριθμός Μελέτης 12004/28-12- 2016  
 

 

 «Υπηρεσίες Επισκευής και Προμήθεια Ανταλλακτικών των Υποβρυχίων Αντλητικών Συγκροτημάτων 
Ύδρευσης – Άρδευσης  

 

Α  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Εξαρτήματα υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων νερού ‘’PLEUGER’’) 

Κωδ. CPV   50511100-1 
 

Α1. Αντλίας PLEUGER τύπου Ρ8 ( PN81,PN82,PN83 ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝ.  

(χωρίς ΦΠΑ) 
Πτερωτή ορειχάλκινη με δακτ. φθοράς ανοξ.  
Ρ81 (ν.μ. Φ148), P82 (ν.μ. Φ147), Ρ83 (Φ148,5) 

Τεμ 156,00 

Πτερωτή Noryl με δακτ. φθοράς ανοξ.  
Ρ81 (ν.μ. Φ148), P82 (ν.μ. Φ147), Ρ83 (Φ148,5) 

Τεμ 108,00 

Πτερωτή Noryl  Ρ81 (ν.μ. Φ148), P82 (ν.μ. Φ147), Ρ83 (Φ148,5) Τεμ 97,50 
Μπώλ Ρ8 ενδιάμ. μαντεμ. με λάστιχο φθοράς Φ105 + Οring + 
κουζινέτο ελαστ. 

Τεμ 139,50 

Μπώλ Ρ8 ενδιάμ. σφαιροειδή. με λάστιχο φθοράς Φ105 + Οring 
+ κουζινέτο ελαστ. 

Τεμ 210,00 

Μπώλ Ρ8 τέρματος μαντέμ. με κουζινέτο ελαστ. + καπάκι + 
μπουζόνια + περικόχλια 

Τεμ 139,00 

Μπώλ Ρ8 τέρματος σφαιροειδή με κουζινέτο ελαστ. + καπάκι + 
μπουζόνια + περικόχλια 

Τεμ 210,00 

Βαλβίδα Ρ8 – 4’’ μαντεμ. με πλήρες στόμιο-βαλβίδα μαζί με 
μπουζόνια, περικόχλια και περμανίτη 

Τεμ 264,00 

Βαλβίδα Ρ8 – 5’’ μαντεμ. με πλήρες στόμιο-βαλβίδα μαζί με 
μπουζόνια, περικόχλια και περμανίτη 

Τεμ 264,00 

Βαλβίδα Ρ8 – 4’’ σφαιροειδή με πλήρες στόμιο-βαλβίδα μαζί με 
μπουζόνια, περικόχλια και περμανίτη 

Τεμ 390,00 

Βαλβίδα Ρ8 – 5’’ σφαιροειδή με πλήρες στόμιο-βαλβίδα μαζί με 
μπουζόνια, περικόχλια και περμανίτη 

Τεμ 390,00 

Αναρρόφηση Ρ8/Μ6 μαντεμ. με λάστιχο φθοράς Φ105 + Οring 
(+ τσιμούχα) 

Τεμ 129,00 

Αναρρόφηση Ρ8/Μ8 μαντεμ. με λάστιχο φθοράς Φ105 + Oring 
(+ τσιμούχα η /Μ8) 

Τεμ 174,00 

Κόπλερ Φ28/Μ6 Τεμ 183,00 
Κόπλερ Φ28/Μ8 Τεμ 390,00 
Άλλεν Α2 Μ8x20 Κοπλ. – άξ. (DIN 6912) Τεμ 1,20 
Άξονας Ρ8 – 4 ( /Μ6) Τεμ 105,00 
Άξονας Ρ8 – 5 ( /Μ6) Τεμ 117,00 
Άξονας Ρ8 – 6 ( /Μ6) Τεμ 129,00 
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Άξονας Ρ8 – 7 ( /Μ6) Τεμ 141,00 
Άξονας Ρ8 – 8 ( /Μ6 ή Μ8) Τεμ 153,00 
Άξονας Ρ8 – 9 ( /Μ6 ή Μ8) Τεμ 165,00 
Άξονας Ρ8 – 10 ( /Μ6 ή Μ8) Τεμ 177,00 
Άξονας Ρ8 – 11 ( /Μ8) Τεμ 189,00 
Άξονας Ρ8 – 12 ( /Μ8) Τεμ 201,00 
Άξονας Ρ8 – 13 ( /Μ8) Τεμ 213,00 
Άξονας Ρ8 – 14 ( /Μ8) Τεμ 225,00 
Άξονας Ρ8 – 15 ( /Μ8) Τεμ 237,00 
Άξονας Ρ8 – 16 ( /Μ8) Τεμ 252,00 
Άξονας Ρ8 – 17 ( /Μ8) Τεμ 270,00 
Άξονας Ρ8 – 18 ( /Μ8) Τεμ 291,00 
Άξονας Ρ8 – 19 ( /Μ8) Τεμ 315,00 
Άξονας Ρ8 – 20 ( /Μ8) Τεμ 342,00 
Άξονας Ρ8 – 21 ( /Μ8) Τεμ 372,00 
Άξονας Ρ8 – 22 ( /Μ8) Τεμ 405,00 
Άξονας Ρ8 – 23 ( /Μ8) Τεμ 441,00 
Άξονας Ρ8 – 24 ( /Μ8) Τεμ 480,00 
Σφήνα πτερωτών Ρ8 (8x5x45) Τεμ 4,20 
Σφήνα κόπλερ / Μ6 (8x5x28) Τεμ 3,30 
Σφήνα κόπλερ / Μ8 (8x5x63) Τεμ 6,30 
Διάφορα άλλα ανταλλακτικά P8 
Λαστ. μπώλ (105) Ρ8 *Νέο* (Φ105/95x12) Τεμ 13,80 
Λαστ. μπώλ (110) Ρ8 (παλιό δεν χρησιμοποιείται) Τεμ 21,00 
Δακτ. πτερωτών Ρ8 (304 – Λαμαρ.) Τεμ 9,00 
Οring μπώλ Ν8+Ρ8+Q8 (Φ142x2) Τεμ 1,35 
Κουζ. ελαστ. Ρ8-Q8-N8 (Φ50/38x22) Τεμ 12,60 
Δακτυλ. αξ. 38/28x70 ανοξ. Ρ8 απόστ. Τεμ 21,30 
Δακτυλ. αξ. ανοξ. αναρρ. Ρ8/Μ6 & Ν8/Μ6, L=44,5mm Τεμ 18,30 
Δακτυλ. αξ. ανοξ. αναρρ. Ρ8/Μ8, L=5,5mm Τεμ 9,30 
Περικοχ. Α2 Μ10 βαλβ. + μπώλ Ρ8+Q8 Τεμ 0,48 
Βίδα εξάγ. Α2  Μ16x70 αναρ Ρ8…Q10/M8 Τεμ 4,80 
Περικόχ. Α2  Μ16 βαλβ. + Πλάκα Ν8 Τεμ 0,90 
Γλώσσα + αξονάκι βαλβ. PQ8 Τεμ 14,40 
Βίδα εξαγ. Α2  Μ8x35 τερμ. – αξ. Ν6…Ρ10 Τεμ 0,60 
Πλακάκι βαλβ. PQ8 Τεμ 26,10 
Λάστιχο βαλβ. Ρ8+Q8  130-102-14 Τεμ 6,90 

 
Α2. Αντλίας PLEUGER τύπου Ν8( N83,N84,N85,N86 ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝ.  
(χωρίς ΦΠΑ) 

Πτερωτή ορειχάλκινη με δακτ. φθοράς ανοξ. 
Ν83-84 (Φ125), Ν85 (Φ125), Ν86 (Φ125) 

Τεμ 111,00 

Πτερωτή Noryl με δακτ. φθοράς ανοξ.  
Ν83-84 (Φ125), Ν85 (Φ125), Ν86 (Φ125) 

Τεμ 43,80 

Πτερωτή Noryl   Ν83-84 (Φ125), Ν85 (Φ125), Ν86 (Φ125) Τεμ 34,80 
Μπώλ Ν8 μαντεμ. με λάστιχο φθοράς Φ86 Τεμ 63,00 
Στεφάνι Ν8 ορειχάλκινο Τεμ 102,00 
Οδηγός Ν83 Τεμ 27,00 
Οδηγός Ν84-86 Τεμ 21,00 
Ενδιάμεσο Ν8 μαντεμ. με λάστιχο φθοράς Φ86 + 2x κουζινέτο Τεμ 195,00 
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ελαστ. 
Κατάθλιψη Ν8 μαντεμ. με κουζινέτο ελαστ. (2 τεμ) Τεμ 195,00 
Βαλβίδα Ν8 – 3’’ μαντεμ. με πλήρες στόμιο-βαλβίδα μαζί με 
μπουζόνια, περικόχλια και περμανίτη. 

Τεμ 294,00 

Βαλβίδα Ν8 – 4’’ μαντεμ. με πλήρες στόμιο-βαλβίδα μαζί με 
μπουζόνια, περικόχλια και περμανίτη. 

Τεμ 294,00 

Αναρρόφηση Ν8/Μ6 μαντέμ. με λάστιχο φθοράς Φ86 + 
κουζινέτο ελαστ. + Oring + σίτα 

Τεμ 195,00 

Αναρρόφηση Ν8/Μ8 μαντέμ. με λάστιχο φθοράς Φ86 + 
κουζινέτο ελαστ. + Oring + σίτα 

Τεμ 195,00 

Συνδετικό Ν8/Μ8 μαντέμ. με μπουζόνια & περικόχλια  Τεμ 165,00 
Ντίζες Ν8-4 Τεμ 14,40 
Ντίζες Ν8-5 Τεμ 15,60 
Ντίζες Ν8-6 Τεμ 16,80 
Ντίζες Ν8-7 Τεμ 18,00 
Ντίζες Ν8-8 Τεμ 19,20 
Ροδέλες Φ12 ντίζας Ν8  Τεμ 0,36 
Περικόχλια Α2  Μ12 για ντίζες Ν8 Τεμ 0,60 
Κόπλερ Φ28/Μ6 Τεμ 183,00 
Κόπλερ Φ28/Μ8 Τεμ 390,00 
Άλλεν Α2  Μ8x20, Κοπλ. – αξ. (DIN 6912) Τεμ 1,20 
Άξονας Ν8-3  ( / Μ6) Τεμ 105,00 
Άξονας Ν8-4  ( / Μ6) Τεμ 114,00 
Άξονας Ν8-5  ( / Μ6) Τεμ 123,00 
Άξονας Ν8-6  ( / Μ6) Τεμ 132,00 
Άξονας Ν8-7  ( / Μ6) Τεμ 141,00 
Άξονας Ν8-8  ( / Μ6) Τεμ 150,00 
Άξονας Ν8-9  ( / Μ6) Τεμ 162,00 
Άξονας Ν8-10  ( / Μ6) Τεμ 174,00 
Άξονας Ν8-11  ( / Μ6) Τεμ 186,00 
Άξονας Ν8-12  ( / Μ6) Τεμ 198,00 
Άξονας Ν8-13  ( / Μ6) Τεμ 210,00 
Άξονας Ν8-14  ( / Μ6 ή Μ8) Τεμ 222,00 
Άξονας Ν8-15  ( / Μ6 ή Μ8) Τεμ 234,00 
Άξονας Ν8-16  ( / Μ6 ή Μ8) Τεμ 246,00 
Άξονας Ν8-17  ( / Μ8) Τεμ 261,00 
Άξονας Ν8-18  ( / Μ8) Τεμ 276,00 
Άξονας Ν8-19  ( / Μ8) Τεμ 291,00 
Άξονας Ν8-20  ( / Μ8) Τεμ 306,00 
Άξονας Ν8-21  ( / Μ8) Τεμ 321,00 
Άξονας Ν8-22  ( / Μ8) Τεμ 336,00 
Άξονας Ν8-23  ( / Μ8) Τεμ 351,00 
Άξονας Ν8-24  ( / Μ8) Τεμ 366,00 
Άξονας Ν8-25  ( / Μ8) Τεμ 381,00 
Άξονας Ν8-26  ( / Μ8) Τεμ 396,00 
Άξονας Ν8-27  ( / Μ8) Τεμ 411,00 
Σφήνα πτερωτών Ν8 (8x5x36) Τεμ 3,90 
Σφήνα ενδιαμ. & τερμ. Ν8 & σφήνα κόπλερ /Μ6 (8x5x28) Τεμ 3,30 
Σφήνα κόπλερ /Μ8 (8x5x63) Τεμ 6,30 
Λάστ. μπώλ Ν8 (Φ86 / 74x10) Τεμ 12,60 
Δακτυλ. πτερωτών Ν8 (304 – λαμαρ.) Τεμ 6,90 
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Οring μπωλ Ν8+Ρ8+Q8 (Φ142x2) Τεμ 1,35 
Κουζ. ελαστ. Ρ8-Q8-N8 (Φ50/38x22) Τεμ 12,60 
Δακτυλ. αξ. ανοξ. αναρρ. P8/M6 & N8/M6, L=44,5mm Τεμ 18,30 
Δακτυλ. άξονα ορειχ. μετα κόπλερ Ν8/Μ8 (Φ38/28x27 με 
σφήνα) 

Τεμ 18,30 

Γλώσσα + αξονάκι βαλβ. Ν8 Τεμ 14,40 
Καμπάνα Ν8  52 / 28x27 ορειχ. Τεμ 27,00 
Βίδα εξάγ. Α2  Μ8x35 τερμ. αξ. Ν6…Ρ10 Τεμ 0,60 
Μπουζ. Α4  Μ16x60 (45) N8 βαλβ. Τεμ 8,40 

 
Α3. Αντλία PLEUGER τύπου Ν6(N62,N64,N65) & Ρ63 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝ.  
(χωρίς ΦΠΑ) 

Πτερωτή ορειχάλκινη Ν62 (Φ85) Τεμ 79,50 
Πτερωτή ορειχάλκινη Ν64 (Φ90) Τεμ 79,50 
Πτερωτή ορειχάλκινη Ν65 (Φ90) Τεμ 79,50 
Πτερωτή Noryl N62 Τεμ 34,50 
Πτερωτή Noryl Ν64 Τεμ 34,50 
Πτερωτή Noryl Ν65 Τεμ 34,50 
Μπώλ μαντεμ. Ν6 (& στεφάνι) Τεμ 45,00 
Οδηγός Ν61-62 Τεμ 13,50 
Οδηγός Ν64-65 Τεμ 13,50 
Αναρρόφηση Ν6ΝΤ/Μ6 Τεμ 183,00 
Ενδιάμεσα Ν6ΝΤ Τεμ 74,10 
Ενδιαμ. – τερμ. Ν6ΝΤ (για βαλβ. ΝΕ6) Τεμ 74,10 
Κατάθλιψη ορειχ. ΝΕ6 (2’’ – 2,5’’) Τεμ 130,20 
Ελατήριο Ν6ΝΤ, ΝΕ6 βαλβίδας Τεμ 5,70 
Γλώσσα βαλβ. Ν6ΝΤ, ΝΕ6 Τεμ 4,80 
Λάστιχο βαλβ. ΝΒ6 (Ν6ΝΝΤ) 90-53-4 Τεμ 3,90 
Κόπλερ Φ18 / Μ6 Τεμ 165,00 
Oring 100-96-2 μπώλ Ν6 Τεμ 1,05 
Άλλεν Α2  Μ8x20 κοπλ. αξ. Τεμ 1,50 
Λάστιχα πτερωτών Ν6 FG Τεμ 4.20 
Λάστιχα ομφαλού πτερ. Ν6 FG Τεμ 3,30 
Δακτυλ. αξ. 25 / 18x31 ανοξ. Ν6-Q6 Τεμ 12,60 
Πτερωτές ορειχ. Ρ63 (σφήνα) Τεμ 90,00 
Πτερωτές ορειχ. Ρ63 (για κώνους) Τεμ 78,00 
Μπώλ μαντεμ. Ρ63 Τεμ 99,00 
Δακτυλ. αξ. 25 / 18x38 ανοξ. Ρ63 Τεμ 12,60 
Κόπλερ Φ25 / Μ6 (Ρ65…Ρ67) Τεμ 195,00 

ΣΥΝΟΛΟ  Α1, Α2, Α3(έως)  8.000,00 
Φ.Π.Α 24%  1.920,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α  9.920,00 
 
 

 Ηράκλειο Νοέμβριος  2016 
Εθεωρήθη  

Ο Γενικός Δ/ντής  Ο Συντάκτης 
 

 
 

Χ.Παπαματθαιάκης Χ.Τζαμπάζης 
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000€     

Αριθμός Μελέτης 12004/28-12- 2016  
 

 

 «Υπηρεσίες Επισκευής και Προμήθεια Ανταλλακτικών των Υποβρυχίων Αντλητικών  
Συγκροτημάτων Ύδρευσης – Άρδευσης  

 
 

B΄ 1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Κωδ.CPV 50511100-1 

 
Β1. Εξαρτήματα Υποβρύχιων Ηλεκτροκινητήρων PLEUGER τύπου M6νντ      
                    (-200, 270, 340, 400, 460, 530, 600, 650, 720) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝ.  
(χωρίς ΦΠΑ) 

Άνω κουζινέτο μετα συνδετικού Η/Κ Τεμ 292,00 
Μαντεμ. κουζινέτο μετα συνδετικού Η/Κ Τεμ 294,00 
Κάτω κουζινέτο Η/Κ (βάση) Τεμ 292,00 
Κάρβουνο κουζιν    σταντ. Φ38 / 46x30 Τεμ 76,00 
Κάρβουνο κουζιν.  1ο size Τεμ 90,00 
Κάρβουνο κουζιν.  2ο size Τεμ 99,00 
Κάρβουνο κουζιν. μετα άνω θρως    στ. 38/46/60x38 Τεμ 96,00 
Κάρβουνο κουζιν. μετα άνω θρως  1ο size Τεμ 102,00 
Κάρβουνο κουζιν. μετα άνω θρως  2ο size Τεμ 108,00 
Κάρβουνο θρως Μ6-V6 & άνω θρως VN8 Τεμ 76,00 
Κάρβουνο θρως μετα βάσης  Τεμ 174,00 
Θρως ανοξειδ. (σετ) Μ6ΝΝΤodd-PL-esse Set 843,00 
Πλακάκι θρως ανοξ. Φ18 / 84x11 Τεμ 180,00 
Στεγανό  Τεμ 144,00 
Μεμβράνη βάσης Η/Κ Τεμ 60,00 
Βαλβίδα εξαερ. Μ16x1,5 Τεμ 54,00 
Καλώδιο πλακέ Hydrofirm  3x2,5 mm2 Μ 30,00 
Καλώδιο πλακέ Hydrofirm  4x2,5 mm2 Μ 36,00 
Καλώδιο πλακέ Hydrofirm  3x4 mm2 Μ 39,00 
Καλώδιο πλακέ Hydrofirm  4x4 mm2 Μ 42,00 
Ρότορας Μ6-200 Τεμ 1.326,00 
Ρότορας Μ6-270 Τεμ 1.404,00 
Ρότορας Μ6-340 Τεμ 1.482,00 
Ρότορας Μ6-400 Τεμ 1.560,00 
Ρότορας Μ6-460 Τεμ 1.638,00 
Ρότορας Μ6-530 Τεμ 1.716,00 
Ρότορας Μ6-600 Τεμ 1.813,00 
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Ρότορας Μ6-650 Τεμ 1.890,00 
Ρότορας Μ6-720 Τεμ 2.058,00 

 
Β2. Εξαρτήματα Υποβρύχιου Ηλεκτροκινητήρα PLEUGER τύπου M8 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝ.  
(χωρίς ΦΠΑ) 

Φωλιά κάτω κουζινέτο Τεμ 406,00 
Μαντεμ. κουζινέτο μετα συνδετ. Τεμ 667,00 
Βάση Η/Κ Μ8ΝΝΤ Τεμ 297,00 
Κάρβουνο κουζιν    σταντ. Φ45 / 60x48 Τεμ 94,00 
Κάρβουνο κουζιν.  1ο size  Φ44,7/60 Τεμ 94,00 
Κάρβουνο κουζιν.  2ο size  Φ44,4/60 Τεμ 94,00 
Κάρβουνο θρως  Μ8 Τεμ 145,00 
Κάρβουνο θρως μετα βάσης  Τεμ 266,00 
Θρως ανοξειδ. (σετ) Μ8ΝΝΤ Σετ 1.098,00 
Πλακάκι θρως ανοξ. Μ8,V8,V10 Τεμ 322,00 
Άνω θρως Μ8 & θρως αναρρ. Ρ10 Τεμ 104,00 
Στεγανό  Τεμ 295,00 
Μεμβράνη βάσης Η/Κ Τεμ 92,00 
Βαλβίδα εξαερ. Μ16x1,5 Τεμ 49,00 
Καλώδιο πλακέ Hydrofirm  3x6 mm2 Μ 38,00 
Καλώδιο πλακέ Hydrofirm  3x10 mm2 Μ 55,00 
Καλώδιο πλακέ Hydrofirm  3x16 mm2 Μ 71,00 
Καλώδιο πλακέ Hydrofirm  3x25 mm2 Μ 112,00 
Στάτης Μ8-410 περιελιγμένος Τεμ 4.010,00 
Στάτης Μ8-480 περιελιγμένος Τεμ 4.283,00 
Στάτης Μ8-530 περιελιγμένος Τεμ 4.472,00 
Στάτης Μ8-580 περιελιγμένος Τεμ 4.667,00 
Στάτης Μ8-650 περιελιγμένος Τεμ 4.938,00 
Στάτης Μ8-710 περιελιγμένος Τεμ 5.184,00 
Στάτης Μ8-820 περιελιγμένος Τεμ 5.587,00 
Στάτης Μ8-930 περιελιγμένος Τεμ 6.045,00 
Στάτης Μ8-990 περιελιγμένος Τεμ 6.474,00 
Ρότορας Μ8-41 Τεμ 2.803,00 
Ρότορας Μ8-48 Τεμ 2.992,00 
Ρότορας Μ8-53 Τεμ 3.100,00 
Ρότορας Μ8-58 Τεμ 3.265,00 
Ρότορας Μ8-65 Τεμ 3.405,00 
Ρότορας Μ8-71 Τεμ 3.643,00 
Ρότορας Μ8-82 Τεμ 3.932,00 
Ρότορας Μ8-93 Τεμ 4.398,00 
Ρότορας Μ8-99 Τεμ 4.593,00 
Φωλιά κάτω κουζινέτου Μ8/3 (νντ) Τεμ 406,00 
Μαντεμένια κάτω βάση Μ8/3 (νντ) Τεμ 297,00 

 
 
 
 
 
Β3. Εξαρτήματα Υποβρύχιου Ηλεκτροκινητήρα PLEUGER τύπου Mi10 M10 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝ.  
(χωρίς ΦΠΑ) 
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Συνδετικό Η/Κ Μ10 Τεμ 1.453,00 
Συνδετικό Η/Κ Μi10 Τεμ. 1.202,00 
Άνω Κουζινέτο Η/Κ Μi10 Φωλιά Τεμ. 2.317,00 
Κάτω Κουζινέτο Η/Κ Μi10 Φωλιά Τεμ. 1.576,00 
Βάση Η/Κ Τεμ. 519,00 
Κάρβουνο Κουζιν σταντ. Φ55/72Χ60 Τεμ. 180,00 
Κάρβουνο Κουζιν 1ο size Φ54.7/72 Τεμ. 180,00 
Κάρβουνο Κουζιν 2ο size Φ54.4/72 Τεμ. 180,00 
Θρως ανοξειδ. (σετ) Μi10 NNT Σετ 1.096,00 
Στεγανό Τεμ. 412,00 
Μεμβράνη Βάσης Η/Κ Τεμ. 102,00 
Βαλβίδα εξαερ. Μ16Χ1,5 Τεμ. 49,00 
Βαλβίδα εξαερ. Μ16Χ1,5 inox MI,VNI 0,8 bar Τεμ. 402,00 
Πτερωτή Ψύξης Τεμ. 389,00 
Καλώδιο στρογγυλό Hydrofirm 1X25 mm2 Μ 38,00 
Καλώδιο στρογγυλό Hydrofirm 1X35 mm2 Μ 53,00 
Καλώδιο στρογγυλό Hydrofirm 1X50 mm2 Μ 73,00 

ΣΥΝΟΛΟ Β1,Β2,Β3 (έως)  10.000,00 
Φ.Π.Α 24%  2.400,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β1,Β2,Β3  12.400,00 
 
 
 

 Ηράκλειο  Νοέμβριος 2016 
Εθεωρήθη  

 Ο Γενικός Δ/ντής  Ο Συντάκτης 
  

Χ.Παπαματθαιάκης Χ.Τζαμπάζης 
    Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000€     

Αριθμός Μελέτης 12004/28-12- 2016  
 

 

 «Υπηρεσίες Επισκευής και Προμήθεια Ανταλλακτικών των Υποβρυχίων Αντλητικών  
Συγκροτημάτων Ύδρευσης – Άρδευσης  

 
 
 

Β΄ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Κωδ.CPV 50511100-1 

Β4. Εξαρτήματα Υποβρύχιων Ηλεκτροκινητήρων FRANKLIN 6’’ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝ.  

(χωρίς ΦΠΑ) 
Άνω κουζινέτο μετα συνδετικού Η/Κ Τεμ 250,00 
Κάτω κουζινέτο Η/Κ (βάση) Τεμ 250,00 
Κάρβουνο κουζιν    Τεμ 74,00 
Θρως ανοξειδ. (σετ) 6’’ Σετ 710,00 
Πλακάκι θρως ανοξ. 6’’ Τεμ 150,00 
Στεγανό  Τεμ 125,00 
Μεμβράνη βάσης Η/Κ Τεμ 50,00 
Βαλβίδα εξαερ. Μ16x1,5 Τεμ 52,00 
Καλώδιο πλακέ 3x2,5 mm2 Μ 26,00 
Καλώδιο πλακέ 4x2,5 mm2 Μ 30,00 
Καλώδιο πλακέ 3x4 mm2 Μ 32,00 
Καλώδιο πλακέ 4x4 mm2 Μ 35,00 

 
Β5. Εξαρτήματα Υποβρύχιων Ηλεκτροκινητήρων FRANKLIN 8’’ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝ.  
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

Μαντεμ. κουζινέτο μετα συνδετ. Τεμ 560,00 
Κάρβουνο κουζιν    Τεμ 80,00 
Θρως ανοξειδ. (σετ) 8’’ Σετ 930,00 
Πλακάκι θρως ανοξ.  Τεμ 270,00 
Στεγανό  Τεμ 250,00 
Μεμβράνη βάσης Η/Κ Τεμ 75,00 
Βαλβίδα εξαερ. Μ16x1,5 Τεμ 40,00 
Καλώδιο πλακέ 3x6 mm2 Μ 35,00 
Καλώδιο πλακέ 3x10 mm2 Μ 45,00 
Καλώδιο πλακέ 3x16 mm2 Μ 60,00 
Καλώδιο πλακέ 3x25 mm2 Μ 105,00 
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Φωλιά κάτω κουζινέτου Τεμ 342,00 
Μαντεμένια κάτω βάση Τεμ 250,00 

ΣΥΝΟΛΟ Β4,Β5 (έως)  10.000,00 
Φ.Π.Α 24%  2.400,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β4,Β5  12.400,00 
 

  
  
  

  
 Ηράκλειο  Νοέμβριος 2016 

Εθεωρήθη  

 Ο Γενικός Δ/ντής  Ο Συντάκτης 

  

Χ.Παπαματθαιάκης Χ.Τζαμπάζης 
    Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000€     

Αριθμός Μελέτης  12004/28-12- 2016  
 

 

 «Υπηρεσίες Επισκευής και Προμήθεια Ανταλλακτικών των Υποβρυχίων Αντλητικών Συγκροτημάτων 
Ύδρευσης – Άρδευσης  

 
 

B΄ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Κωδ.CPV 50511100-1 

 
Β6.  Υποβρύχιοι Ηλεκτροκινητήρες 6’’ και 8’’      

 
 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 

Μ.Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ 
€ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 7,5 KW  (10HP)     6’’ Τεμ 1630,00 
Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 9,2 KW (12,5 HP)  6’’ Τεμ 1650,00 
Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 11, KW (15,0 HP)  6’’ Τεμ 1750,00 
Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 15  KW  (20 HP)    6’’ Τεμ 1900,00 
Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 18,5 KW (25 HP)   6’’ Τεμ 2000,00 
Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 22 KW (30 HP)      6’’ Τεμ 2150,00 
Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 26 KW (35 HP)      6’’ Τεμ. 2350,00 
Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 30 KW (40 HP)      6’’ Τεμ 2450,00 
Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 33 KW (45 HP)      6’’ Τεμ 2700,00 
Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 37 KW (50 HP)      6’’ Τεμ 2750,00 
Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 40 KW (55 HP)      8’’ Τεμ 3800,00 
Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 44 KW (60 HP)      6’’ Τεμ 3100,00 
Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 44 KW (60 HP)      8’’ Τεμ 4250,00 
Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 45 KW (62 HP)      8’’ Τεμ 4600,00 
Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 50 KW (68 HP)      8’’ Τεμ 4850,00 
Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 52 KW (70 HP)      8’’ Τεμ 4650,00 
Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 55 KW (75 HP)      8’’ Τεμ 4900,00 
Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 60 KW (80 HP)      8’’ Τεμ 5100,00 
Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 67 KW (90 HP)      8’’ Τεμ 5400,00 
Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 68 KW (93 HP)      8’’ Τεμ 5750,00 
Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 75 KW (100 HP)    8’’ Τεμ 6050,00 
Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 82 KW (111 HP)    8’’ Τεμ 6200,00 
Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 83 KW (113 HP)    8’’ Τεμ 6500,00 
Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 90 KW (125 HP)    8’’ Τεμ 7050,00 
Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 110 KW (150 HP)  10’’ Τεμ 8000,00 
Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 140 KW (190 HP)  10’’ Τεμ 9500,00 
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Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 170 KW (230 HP)  10’’ Τεμ 10500,00 
Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 188 KW (255 HP)  10’’ Τεμ 11500,00 
 
Διάφορα εξαρτήματα 

  

Αισθητήριο PT 100 Τεμ 200,00 
Μανδύας ψύξεως για Η/Κ 6’’ Τεμ. 200,00 
Μανδύας ψύξεως για Η/Κ 8’’          300,00 

 
 
 

  

Βαλβίδα αντεπιστροφής γεώτρησης 6’’ Τεμ 240,00 
Βαλβίδα αντεπιστροφής γεώτρησης 8’’ Τεμ 330,00 

ΣΥΝΟΛΟ Β6 (έως)  20.000,00 
Φ.Π.Α 24%  4.800,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β6  24.800,00 
 
 
     
 
 
 
 

 Ηράκλειο  Νοέμβριος 2016 
Εθεωρήθη  

 Ο Γενικός Δ/ντής  Ο Συντάκτης 
  

Χ.Παπαματθαιάκης Χ.Τζαμπάζης 
    Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000€     

Αριθμός Μελέτης 12004/28-12- 2016  
 

 

 «Υπηρεσίες Επισκευής και Προμήθεια Ανταλλακτικών των Υποβρυχίων Αντλητικών  
Συγκροτημάτων Ύδρευσης – Άρδευσης  

 
 

Γ΄ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Κωδ.CPV50511100-1 

Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

Μ.Μ 
 

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

Εργασία συναρμολόγησης ή αποσυναρμολόγησης υποβρύχιου 
κινητήρα γεώτρησης 3’’ 

Τεμ 70,00 

Εργασία συναρμολόγησης ή αποσυναρμολόγησης υποβρύχιου 
κινητήρα γεώτρησης 4’’ 

Τεμ 100,00 

Εργασία συναρμολόγησης ή αποσυναρμολόγησης υποβρύχιου 
κινητήρα γεώτρησης 5’’και 6’’ 

Τεμ 150,00 

Εργασία συναρμολόγησης ή αποσυναρμολόγησης υποβρύχιου 
κινητήρα γεώτρησης 8’’ και 10’’ 

Τεμ 200,00 

Εργασία συναρμολόγησης ή αποσυναρμολόγησης 
επιφανειακού κινητήρα ισχύος έως 7,5 KW 

Τεμ 70,00 

Εργασία συναρμολόγησης ή αποσυναρμολόγησης 
επιφανειακού κινητήρα ισχύος έως 15 KW 

Τεμ 100,00 

Εργασία συναρμολόγησης ή αποσυναρμολόγησης 
επιφανειακού κινητήρα ισχύος έως 30 KW 

Τεμ 140,00 

Εργασία συναρμολόγησης ή αποσυναρμολόγησης 
επιφανειακού κινητήρα ισχύος έως 45 KW 

Τεμ 160,00 

Εργασία συναρμολόγησης ή αποσυναρμολόγησης 
επιφανειακού κινητήρα ισχύος έως 75 KW 

Τεμ 180,00 

Εργασία συναρμολόγησης ή αποσυναρμολόγησης 
επιφανειακού κινητήρα ισχύος άνω των 75 KW 

Τεμ 200,00 

Τιμή περιέλιξης υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα   6’’,  60   HP Τεμ 1.000,00 
Τιμή περιέλιξης υποβρύχιου  ηλεκτροκινητήρα  8’’,  75   HP Τεμ 1.100,00 
Τιμή περιέλιξης υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα   8’’, 100  HP Τεμ 1.300,00 
Τιμή περιέλιξης επιφανειακού ηλεκτροκινητήρα έως 15ΚW Τεμ 400,00 
Τιμή περιέλιξης επιφανειακού ηλεκτροκινητήρα έως 30ΚW Τεμ 700,00 
Τιμή περιέλιξης επιφανειακού ηλεκτροκινητήρα έως 45ΚW Τεμ 900,00 
Τιμή περιέλιξης επιφανειακού ηλεκτροκινητήρα έως 75ΚW Τεμ 1.100,00 
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Έλεγχος αντλητικού συγκροτήματος σε δοκιμαστήριο Τεμ 200,00 
Εργασία φύλαξης εγκαταστάσεων  24h 200,00 

ΣΥΝΟΛΟ (έως)  5.000,00 
Φ.Π.Α 24%  1.200,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ  6.200,00 
 
 

  
  
  

 Ηράκλειο  Νοέμβριος 2016 
Εθεωρήθη  

 Ο Γενικός Δ/ντής  Ο Συντάκτης 
  

Χ.Παπαματθαιάκης Χ.Τζαμπάζης 
    Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000€     

Αριθμός Μελέτης  12004/28-12- 2016  
 

 «Υπηρεσίες Επισκευής και Προμήθεια Ανταλλακτικών των Υποβρυχίων Αντλητικών  
Συγκροτημάτων Ύδρευσης – Άρδευσης  

 
Δ΄ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Κωδ.CPV 50511100-1 
 

Δ .  ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ  
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 

   Χαλύβδινες σωλήνες βαρέως τύπου 
ευθείας αυτογενούς ραφής με σπείρωμα 
και μούφα ST 44, μήκος σωλήνα 3,0 μ 

  

1. Σωλήνα διατομής 2 1/2’’ πάχους 5,16 mm Μέτρο 24,00  
2. Σωλήνα διατομής 3’’       πάχους 5,50 mm  Μέτρο 28,00 
3. Σωλήνα διατομής 4’’       πάχους 6,02 mm Μέτρο 34,00 
4. Σωλήνα διατομής 5’’       πάχους 6,55 mm Μέτρο 50,00 
5. Σωλήνα διατομής 6’’       πάχους 7,11 mm Μέτρο 65,00 
    

 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σωλήνων θα 
είναι schedule 40, Grade B, σύμφωνα με το 
πρότυπο ASTM A53/A53M.  

  

 ΣΥΝΟΛΟ (έως)  3.000,00 
 Φ.Π.Α 24%  720,00 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ  3.720,00 

 
 
 

 
 Ηράκλειο  Νοέμβριος 2016 

Εθεωρήθη  
 Ο Γενικός Δ/ντής  Ο Συντάκτης 

  
Χ.Παπαματθαιάκης Χ.Τζαμπάζης 

    Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000€     

Αριθμός Μελέτης 12004/28-12- 2016  
 

 

 «Υπηρεσίες Επισκευής και Προμήθεια Ανταλλακτικών των Υποβρυχίων  
Αντλητικών Συγκροτημάτων Ύδρευσης – Άρδευσης  

 
Ε΄ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Κωδ.CPV 50511100-01 
Ε. ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 

1. Καλώδιο Ε1VV-U διατομής 3Χ2,5    τετ.χιλιοστ. Μέτρο 1,11 
2. Καλώδιο Ε1VV-U διατομής 3Χ4       τετ.χιλιοστ. Μέτρο 1,76 
3. Καλώδιο Ε1VV-U  διατομής 3Χ6      τετ.χιλιοστ. Μέτρο 2,48 
4. Καλώδιο Ε1VV-R διατομής 3Χ10     τετ.χιλιοστ. Μέτρο 4,07 
5. Καλώδιο Ε1VV-R διατομής 3Χ16     τετ.χιλιοστ. Μέτρο 6,29 
6. Καλώδιο Ε1VV-R διατομής 3Χ25     τετ.χιλιοστ. Μέτρο 9,43 
7. Καλώδιο Ε1VV-S διατομής 3Χ35     τετ.χιλιοστ. Μέτρο 12,92 
8. Καλώδιο Ε1VV-S διατομής 3Χ50     τετ.χιλιοστ. Μέτρο 18,24 
9. Καλώδιο Ε1VV-S διατομής 3Χ70     τετ.χιλιοστ. Μέτρο 25,58 
10. Καλώδιο Ε1VV-R διατομής 1Χ50     τετ.χιλιοστ. Μέτρο 6,07 
11. Καλώδιο Ε1VV-R διατομής 1Χ70     τετ.χιλιοστ. Μέτρο 8,53 
12. Καλώδιο Ε1VV-R διατομής 1Χ95     τετ.χιλιοστ. Μέτρο 11,57 
13. Καλώδιο Ε1VV-R διατομής 1Χ120   τετ.χιλιοστ. Μέτρο 14,59 
14. Καλώδιο Ε1VV-R διατομής 1Χ150   τετ.χιλιοστ. Μέτρο 18,27 
                 HO7RN-F   
15. Καλώδιο HO7RN-F διατομής 3Χ2,5 τετ.χιλιοστ. Μέτρο 1,69 
16. Καλώδιο HO7RN-F διατομής 3Χ4    τετ.χιλιοστ.  Μέτρο 2,43 
17. Καλώδιο HO7RN-F διατομής 3Χ6    τετ.χιλιοστ. Μέτρο 3,45 
18. Καλώδιο HO7RN-F διατομής 3Χ10  τετ.χιλιοστ. Μέτρο 6,18 
19. Καλώδιο HO7RN-F διατομής 3Χ16  τετ.χιλιοστ. Μέτρο 9,34 
20. Καλώδιο HO7RN-F διατομής 3Χ25  τετ.χιλιοστ. Μέτρο 13,10 
21. Καλώδιο HO7RN-F διατομής 3Χ35  τετ.χιλιοστ. Μέτρο 18,66 
22. Καλώδιο HO7RN-F διατομής 3Χ50  τετ.χιλιοστ. Μέτρο 28,00 
23. Καλώδιο HO7RN-F διατομής 3Χ70  τετ.χιλιοστ. Μέτρο 35,96 
24. Καλώδιο HO7RN-F διατομής 1Χ50  τετ.χιλιοστ. Μέτρο 7,50 
25. Καλώδιο HO7RN-F διατομής 1Χ70  τετ.χιλιοστ. Μέτρο 10,50 
26. Καλώδιο HO7RN-F διατομής 1Χ95  τετ.χιλιοστ. Μέτρο 14,30 
27. Καλώδιο HO7RN-F διατομής 1Χ120 τετ.χιλιοστ. Μέτρο 18,04 
28. Καλώδιο HO7RN-F διατομής 1Χ150 τετ.χιλιοστ. Μέτρο 22,50 
 ΣΥΝΟΛΟ (έως)  2.000,00 
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 Φ.Π.Α 24%  480,00 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε  2.480,00 

 
  

  
  
  
  

 Ηράκλειο  Νοέμβριος 2016 
Εθεωρήθη  

 Ο Γενικός Δ/ντής  Ο Συντάκτης 
  

Χ.Παπαματθαιάκης Χ.Τζαμπάζης 
    Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000€    

Αριθμός Μελέτης 12004/28-12- 2016  
 

 «Υπηρεσίες Επισκευής και Προμήθεια Ανταλλακτικών των Υποβρυχίων Αντλητικών  
Συγκροτημάτων Ύδρευσης – Άρδευσης  

Ζ΄ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Κωδ.CPV 50511100-01 

Ζ. (ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ‘’CAPRARI’’) 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 

1. Υποβρύχιος κινητήρας τύπου MAC 650-9 , 50HP Τεμ. 2.500,00 
2. Μεμβράνη ΜΑ8 5407 Τεμ. 4,00 
3. Περιέλιξη για ηλεκτροκινητήρα MΑC 650-9,  Τεμ. 1.000,00 
4. Τσιμούχα 30Χ40Χ7 ΒΑ Τεμ. 3,00 
5. Άκρο άξονος Η/Κ 6’’ Τεμ. 92,00 
6. Άξονας CAP Φ 24 ανοξείδωτος  Μέτρο 47,00 
7. Άξονας CAP Φ 27 ανοξείδωτος Μέτρο 64,00 
8. Πλήρες ωστικό έδρανο για ηλεκτροκινητήρα      

MAC 650-9 
Τεμ. 170,20 

9. Περιέλιξη για ηλεκτροκινητήρα  MEH 650, 50HP Τεμ. 1.000,00 
10. Κάτω κουζινέτο για ηλεκτροκινητήρα MEH 650 Τεμ. 49,00 
11. Περιέλιξη για ηλεκτροκινητήρα  MC 8100 , 100 HP Τεμ. 1.300,00 
12. Περιέλιξη για ηλεκτροκινητήρα   MC 870/MC 880 

80 HP 
Τεμ. 1.150,00 

13. Πλήρες ωστικό έδρανο για ηλεκτροκινητήρα  
MC 870/MC 880 

Τεμ. 750,00 

14. Κάτω κουζινέτο για ηλεκτροκινητήρα MC 870/  MC 
880 

Τεμ. 90,00 

15. Πτερωτή Τεμ. 50,00 
 ΣΥΝΟΛΟ (έως)  2.000,00 
 Φ.Π.Α 24%  480,00 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ζ  2.480,00 

 Ηράκλειο  Νοέμβριος 2016 
Εθεωρήθη  

 Ο Γενικός Δ/ντής  Ο Συντάκτης 
  

Χ.Παπαματθαιάκης Χ.Τζαμπάζης 
    Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000€     

Αριθμός Μελέτης:12004/28-12- 2016    
 

 

 «Υπηρεσίες Επισκευής και Προμήθεια Ανταλλακτικών των Υποβρυχίων Αντλητικών  
Συγκροτημάτων Ύδρευσης – Άρδευσης  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
  

ΟΜΑΔΑ Α. 
Α1,Α2,Α3   ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΩΝ PLEUGER (FLOWPAP) 
 

                                           
8.000,00 

   
ΟΜΑΔΑ Β. 
Β1,Β2,Β3  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ PLEUGER        6’’,8’’  
 Β4,Β5       ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ FRANKLIN       6’’,8’’ 
    Β6          ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 6’’,8’’ 

                                             
10.000,00  
10.000,00 
 20.000,00 

 
ΟΜΑΔΑ  Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 

                                              
5.000,00 

 
ΟΜΑΔΑ Δ.  ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ  

                                             
3.000,00 

 
ΟΜΑΔΑ Ε.  ΚΑΛΩΔΙΑ 

 
2.000,00 

 
ΟΜΑΔΑ Ζ.  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟ-    
                    ΤΗΜΑΤΩΝ  ‘’ CAPRARI’’         

 
2.000,00 

(ΣΥΝΟΛΟ Χωρίς ΦΠΑ) 60.000,00 

ΦΠΑ 24% 14.400,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 74.400,00 

   
 Ηράκλειο  Νοέμβριος 2016 

Εθεωρήθη  
 Ο Γενικός Δ/ντής  Ο Συντάκτης 

  
Χ.Παπαματθαιάκης Χ.Τζαμπάζης 

    Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000€     

Αριθμός Μελέτης  12004/28-12- 2016  
 

 

«Υπηρεσίες Επισκευής και Προμήθεια Ανταλλακτικών των Υποβρυχίων Αντλητικών Συγκροτημάτων 
Ύδρευσης – Άρδευσης»  

 
 Α΄  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(Εξαρτήματα υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων νερού ‘’PLEUGER’’) 
Κωδ. CPV   50511100-1 

            

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:12004/28-12- 2016  
 

 

             

«Υπηρεσίες Επισκευής και Προμήθεια Ανταλλακτικών των Υποβρυχίων Αντλητικών Συγκροτημάτων 
Ύδρευσης – Άρδευσης»  

 
B΄ 1. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Κωδ.CPV 50511100-1 
 

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 Β1 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 12004/28-12- 2016  
 

 

   «Υπηρεσίες Επισκευής και Προμήθεια Ανταλλακτικών των Υποβρυχίων Αντλητικών 
Συγκροτημάτων Ύδρευσης – Άρδευσης»  

 
                         Β΄ 2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Κωδ.CPV 50511100-1 
     

 

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 Β2 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 12004/28-12- 2016  
 

 

«Υπηρεσίες Επισκευής και Προμήθεια Ανταλλακτικών των Υποβρυχίων Αντλητικών Συγκροτημάτων 
Ύδρευσης – Άρδευσης»             

        Β 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

                                       Κωδ.CPV 50511100-1 
 

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 Β3 Ενδεικτικού Προϋπολογισμού το ποσοστό έκπτωσης που παρέχει η εταιρία μας είναι 

……………… 

 

ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………… 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 

 

 

16PROC005651918 2016-12-28



55 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000€     

Αριθμός Μελέτης  12004/28-12- 2016  
 

 

«Υπηρεσίες Επισκευής και Προμήθεια Ανταλλακτικών των Υποβρυχίων Αντλητικών Συγκροτημάτων 
Ύδρευσης – Άρδευσης»             

    Γ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

                                       Κωδ.CPV 50511100-1 
      

 

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 Γ΄ 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 12004/28-12- 2016  
 

 

«Υπηρεσίες Επισκευής και Προμήθεια Ανταλλακτικών των Υποβρυχίων Αντλητικών Συγκροτημάτων 
Ύδρευσης – Άρδευσης»             

    Δ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

                                       Κωδ.CPV 50511100-1 
      

 

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 Δ΄ 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 12004/28-12- 2016  
 

 

«Υπηρεσίες Επισκευής και Προμήθεια Ανταλλακτικών των Υποβρυχίων Αντλητικών Συγκροτημάτων 
Ύδρευσης – Άρδευσης»             

    Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

                                       Κωδ.CPV 50511100-1 
      

 

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 Ε΄ 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  12004/28-12- 2016  
 

 

«Υπηρεσίες Επισκευής και Προμήθεια Ανταλλακτικών των Υποβρυχίων Αντλητικών Συγκροτημάτων 
Ύδρευσης – Άρδευσης»             

    Ζ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

                                       Κωδ.CPV 50511100-1 
      

 

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 Ζ΄ Ενδεικτικού Προϋπολογισμού το ποσοστό έκπτωσης που παρέχει η εταιρία μας είναι 

……………… 

 

ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………… 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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	Η επιμέτρηση και πληρωμή θα γίνεται ανά τεμάχιο κάθε εξοπλισμού που περιλαμβάνεται στην παρούσα προδιαγραφή. Στην τιμή θα περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του κάθε εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των υλικών και μικρουλικών τα οποία ...
	Η σωλήνες της κατακόρυφης στήλης αλλά και των υπέργειων τμημάτων θα είναι χαλύβδινες βαρέως τύπου, καινούργιες, ευθείας αυτογενούς ραφής , schedule 40, Grade B, σύμφωνα με το πρότυπο ASTM A53/A53M.
	Το μέγιστο μήκος κάθε σωλήνα θα είναι 3,05 μ περίπου και η σύνδεση θα γίνεται με την βοήθεια κοχλιωτών συνδέσμων (μουφών) βαρέως τύπου. Τα σπειρώματα θα είναι NPS με 8 σπείρες ανά ίντσα. Πρίν από κάθε σύνδεση θα γίνεται επάλειψη των σπειρωμάτων με κατ...
	Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σωλήνων σύμφωνα με το πρότυπο ASTM A53/A53M θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί :
	Οι σωλήνες θα πρέπει να έχουν την παρακάτω χημική σύσταση :
	Οι μηχανικές ιδιότητες των σωλήνων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί :
	Για την έγκριση των σωλήνων στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να υποβληθούν :
	Η επιμέτρηση και πληρωμή θα γίνεται σε μέτρα μήκους σωλήνα σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση  συμπεριλαμβανομένων των υλικών και μικρουλικών όπως μούφες, φλάντζες, μίνιο, κλπ τα οποία τα ...


