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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000,00 €     

Αριθμός Μελέτης :1788/26-2-2019 
Κ.Α.15.05.1814 

Κ.Α.54.00.1024 

 

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 Γεώργιος Βουρεξάκης, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με 

σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση  προμήθειας υλικών, με τίτλο 

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ στη θέση «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ» 

ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ», προϋπολογισμού είκοσι χιλιάδων  (20.000,00) 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.∆Η.Σ., σύμφωνα με τα 

άρθρα 66, 117, 120 και 121 (παρ. 1γ)  του Ν. 4412/2016 και πέντε ημέρες από την τελευταία 

δημοσίευση . Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα 

της σύμβασης στην ιστοσελίδα της ∆ΕΥΑΗ www.deyah.gr. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την   12/03/2019 ημέρα Τρίτη ενώπιον της Επιτροπής 

διαγωνισμού στην αίθουσα «Αλέξανδρος Μακατούνης», στο κτίριο του Βιολογικού  

Καθαρισμού Ηρακλείου, Κων. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά, με αρχική ώρα υποβολής  των 

προσφορών την 09:00 π.μ. και καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 09:30 π.μ. 

Η εν λόγω δημόσια σύμβαση προμήθειας υλικών - τοποθέτηση, θα χρηματοδοτηθεί  από την 
Περιφέρεια Κρήτης με τίτλο << Υ∆ΡΟΑΡ∆ΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 
ΜΕΛΕΤΕΣ >> και Κ.Α 2014ΕΠ0020005 της ΣΑ ΕΠ002 της Περιφέρειας Κρήτης. 
 Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο του 
προϋπολογισμού. Οι ποσότητες και η αξία των ζητούμενων προμηθειών είναι 
συγκεντρωτικά οι ακόλουθες και αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και 
περιλαμβάνουν και την τοποθέτηση:  
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CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
ΕΣ 

ΠΟΣΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 

51100000-3 Αρδευτική Γεώτρηση στη θέση 
«ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ» στα 
Σταυράκια 

τεμάχια 1 20.000,00 

 

Αναθέτουσα αρχή: ∆ΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ιεύθυνση: Κων. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά Τ.Κ. 71500  Ηράκλειο. 

Τηλέφωνο: 2810-529379 

Fax: 2810-263329 

Άρθρο 1 

Ισχύουσες διατάξεις 

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

προμηθειών, διέπεται από τις διατάξεις: 

 Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήμων και Κοινοτήτων».  

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

διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας 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 ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του ∆ημοσίου 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 «∆ημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

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

        Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα ∆ημοσίων Επενδύσεων.  

Με την Α.Π. 214457/14-9-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης (αρ. πρωτ. ∆.Ε.Υ.Α.Η. 
9817/24-9-2018), εντάχθηκε το υποέργο «Αξιοποίηση Αρδευτικής Γεώτρησης (ΑΓ. 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ -ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ)», προϋπολογισμού 24.000 €, στο έργο 
«Υ∆ΡΟΑΡ∆ΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ» με ΚΑ 2014ΕΠ00200005 της 
ΣΑΕΠ 002.      
  
   Την 386/2018-ορθή επανάληψη απόφαση του ∆Σ της ∆ΕΥΑΗ, που κρίθηκε νόμιμη με τη 
    με αρ. πρωτ. 16743/5-12-2018 Απόφαση της Α∆Κ εγκρίθηκε η τροποποίηση του 

    Προϋπολογισμού της ∆ΕΥΑΗ και η εγγραφή στο σκέλος των εξόδων του ΚΑ 15.05.1814 

     με τίτλο ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ (ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ -
ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ) 
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    και πίστωση για το 2018 24.000 € και στο σκέλος των εσόδων ο ΚΑ 41.10.0129 για την 
       αντίστοιχη επιχορήγηση. 

 Της με αριθμό 63/2019 απόφασης του ∆.Σ της ∆ΕΥΑΗ, περί έγκρισης της 102/2019 

Πρόταση Ανάληψης ∆απάνης. 

       Της με αριθμό 63/2019 με απόφασης του ∆.Σ της ∆ΕΥΑΗ, 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 12/03/2019 ημέρα Τρίτη ώρα έναρξης 09:00π.μ και 

μέχρι την 09:30 π.μ. ώρα, ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισμού 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 αρμόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισμού, η οποία αποτελείται από  
υπαλλήλους της ∆ΕΥΑΗ και ορίσθηκε με την 3/2019 απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΗ με 
Α∆Α:6ΝΒ9ΟΡΙΗ-9Θ7. 

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 

∆ιαγωνισμού. 

Άρθρο 3 

Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού και πληροφοριών ή διευκρινίσεων 

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 ∆ΕΥΑΗ, 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:amanaki@deyah.gr, τις εργάσιμες 

μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης. 
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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.  

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 

∆ικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον συνοπτικό διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την 
προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού Πιστοποιητικό του Βιοτεχνικού η Εμπορικού 
Επιμελητηρίου, που να φαίνεται το επάγγελμα του διαγωνιζομένου ότι είναι 
εγγεγραμμένος σ' αυτό και ενήμερος 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 
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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 ∆ιοικητικού 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 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. 
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στ) Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης: 

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

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

δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το ∆ιοικητικό Συμβούλιο και την 

εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας. 

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

διαχειριστής της Ε.Π.Ε. 

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

προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού. 

Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν 

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

και ∆ιευθύνων 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 ∆ημόσια 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 υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της 
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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 ∆.Σ της ∆ΕΥΑΗ, η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν Η ∆ΕΥΑΗ 

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 ∆ιοικητικού Συμβουλίου. 

 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. 

∆εν 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 ∆ιοικητικού 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). 

ζ) Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν τις Βεβαιώσεις των εταιρειών και όλων των ζητούμενων από τα  τεχνικά 
δικαιολογητικά.   

η) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που 
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από 
οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, 
κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να 
προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 
πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή 
των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη 
στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς 
ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο 
επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό 
εγγραφής τους.  
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θ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 

στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 254 παρ. 2 του ν. 

4412/2016.  

ι) 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. 
 
κ) 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. 
 
λ) Αναλυτικό τιμοκατάλογο με όλα τ’ απαιτούμενα εξαρτήματα που πιθανόν να απαιτηθούν σ’ 
οποιαδήποτε επισκευή, του συγκεκριμένου αντλητικού συγκροτήματος.  
 
μ) Οι διαγωνιζόμενοι θα προσκομίσουν δηλώσεις των εργοστασίων ή εκπροσώπου των 
υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων και λοιπών ανταλλακτικών  , ότι θα τους παρέχουν 
γνήσια ανταλλακτικά για κάθε περίπτωση επισκευής. Η ∆ΕΥΑΗ θα δύναται να ζητήσει από 
τον ανάδοχο ν’ αποδείξει ότι χρησιμοποιεί γνήσια ανταλλακτικά. Σε περίπτωση που 
αποδεδειγμένα έχουν χρησιμοποιηθεί μη γνήσια ανταλλακτικά η ∆ΕΥΑΗ θα κηρύττει αυτόν 
έκπτωτο με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 
 
ν) Βεβαίωση ότι διαθέτει μόνιμο ειδικευμένο προσωπικό (Να υποβληθούν σχετικές 

καταστάσεις). 

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

ο) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (άρθρο 8) στην οποία θα δηλώνεται ότι το 

προσωπικό, καθώς και τα οχήματα-μηχανήματα κ.λ.π τα οποία θα χρησιμοποιούνται για 

εκτέλεση των ανατιθεμένων εργασιών θα πληρούν  τα προβλεπόμενα από την κείμενη 

νομοθεσία, τα σχετικά με το υπ’ αριθμό πρωτ:∆13ε/0/9865/16-10-96 έγγραφο του 

Υπουργείου ΠΕΧΩ∆Ε αναφερόμενα και θα διαθέτουν τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας 

και ασφάλειας.  

π) Η ανάδοχος εταιρία που θα αναλάβει την προμήθεια -τοποθέτηση των υποβρύχιων 

αντλητικών συγκροτημάτων των γεωτρήσεων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό 

διασφάλισης ποιότητας σε ισχύ, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου θα υποβάλλει με 

την προσφορά του καθώς και επισήμως μεταφρασμένο αντίγραφο στην ελληνική 

γλώσσα. 

ρ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (άρθρο 8), ότι διαθέτει ιδιόκτητα ανυψωτικά 

μηχανήματα (γερανούς) κατάλληλα για τα ζητούμενα βάθη γεωτρήσεων με ανυψωτική 

ικανότητα τουλάχιστον 25 tn , όπως επίσης και  Βεβαίωση εμπειρίας εκτέλεσης 

εργασιών για την τοποθέτηση υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων. 
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(Να υποβληθούν σχετικές καταστάσεις με αναλυτικά στοιχεία για εργασίες  των τριών 

τελευταίων ετών). 

Εναλλακτικά οι συμμετέχοντες μπορούν και να μισθώνουν μηχανήματα τρίτων, τα οποία θα 

πληρούν υποχρεωτικά όλους τους όρους της ∆ιακήρυξης αυτής.  

1) Σε περίπτωση κατά την οποία ο διαγωνιζόμενος δεν έχει ιδιόκτητο μηχάνημα θα πρέπει 

επιπροσθέτως των άλλων δικαιολογητικών να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 

1599/86 του ιδιοκτήτη του μηχανήματος ότι θα συνεργαστεί με τον διαγωνιζόμενο.  

2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του διαγωνιζόμενου ότι θα συνεργαστεί με τον 

ιδιοκτήτη του ανυψωτικού μηχανήματος.      

    Τα ανωτέρω  δικαιολογητικά είναι επί ποινή αποκλεισμού από τους συμμετέχοντες. 
 

Η ∆ΕΥΑΗ θα έχει το δικαίωμα ελέγχου και σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ των 

δηλουμένων και της πραγματικότητας τότε ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από την περαιτέρω 

διαδικασία. 

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 δύο μήνες μετά την οριστική παραλαβή των 

παρασχεθεισών προμηθειών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων 

από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται 

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή 

αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των 

παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

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

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

μέρη της Συμφωνίας περί ∆ημοσίων 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.∆.Ε. ή να παρέχεται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
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αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 

παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκομερίδια 

ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη 

τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

ε) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, 

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 

δ) τον αριθμό της εγγύησης, 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση, 

ζ) τους όρους ότι: 

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

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 

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

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού, 

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

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση της 

∆ΕΥΑΗ 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. Τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού. 

2. Θα αναφέρουν τις προς παροχή προμήθειες . 

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 ∆ΕΥΑΗ υποχρεούται στην παραλαβή, κατά δύο (2) μήνες. 

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

εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους. 
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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 ∆ΕΥΑΗ. 

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 «∆ικαιολογητικά 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   

παρόντα διαγωνισμού. 

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

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

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

και συγκεκριμένα: 

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

(δικαιολογητικά συμμετοχής). 

β) Πλήρη περιγραφή των προσφερόμενων προμηθειών.  

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να 

υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μέλος της. 
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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 προμηθειών ανά προϋπολογισμό . 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. 

∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή 

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

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

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

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

δικαιολογητικά της προσφοράς τους (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική ή οικονομική 

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

επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή 

συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα 

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

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

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

περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία. 

Άρθρο 8 

Χρόνος ισχύος των προσφορών 

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

 ∆εν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού εναλλακτικές προσφορές, καθώς και όσες 

αναφέρονται σε μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας ανά προϋπολογισμό των προς 

προμήθειας υλικών. 

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  ∆ΕΥΑΗ, 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 ∆.Σ της ∆ΕΥΑΗ, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας 

υπηρεσίας. Η απόφαση αναρτάται στο πρόγραμμα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 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 ∆.Σ της 

∆ΕΥΑΗ, 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 ∆ημοσίου 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 ∆ΕΥΑ 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 η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. σε ευρώ αριθμητικά και ολογράφως ανά προμήθειες, καθώς 

και αριθμητικά και ολογράφως για το σύνολο των προμηθειών. 

2. Η τιμή της παρεχόμενης προμήθειας 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

συνέχεια αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών και μονογράφονται από 

τα μέλη της Επιτροπής. 

Ακολούθως, η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και 

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

γίνονται αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές. 

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 ∆ιαγωνισμού, επικυρώνονται με 

απόφαση του ∆.Σ  της ∆ΕΥΑΗ, 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 

∆ικαιολογητικά 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. 
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 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να 

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

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

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 

διαδικασία. 

 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές 

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

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

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

κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας 

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

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

απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 

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

των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το 

απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.  

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

κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. ∆εν θα 

προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη των ∆ιοικητικών 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 ∆ιαγωνισμού και τη διαβίβαση του στο ∆.Σ. της 

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

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

αποτέλεσμα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την 

κατακυρωτική απόφαση. 

7. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
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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 ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΗ. Η 

απόφαση για την κατακύρωση του διαγωνισμού μπορεί να ληφθεί και μετά την πάροδο 

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

μειοδότης.                                                                                          

                                                        Άρθρο 14 

Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με γνωμοδότησή της 

προς το ∆.Σ της ∆ΕΥΑΗ που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει:  

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 

∆ΕΥΑ Ηρακλείου  δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες.  

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

συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) 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 τoυ ηλεκτρομηχαλογικού εξοπλισμού – τοποθέτηση – 

λειτουργεία, ορίζεται σε τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ή και περισσότερο 

εφόσον υπάρξουν αντικειμενικές δυσκολίες. 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τα προσφερόμενα είδη μέσα στα χρονικά 

όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. 
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3. Η παραλαβή των προσφερόμενων υλικών, 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 προμηθειών, γίνεται από επιτροπή παραλαβής 

που συγκροτείται, ως οργανωτική μονάδα της ∆ΕΥΑ 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 τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως 

στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, που 

αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και 

γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την ακαταλληλότητα των 

παραδοτέων 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 ∆ιοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των 

παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 

προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της απόφασης του ∆ιοικητικού  

Συμβουλίου, η Επιτροπή Παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των 

παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

7. Το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής εγκρίνεται με απόφαση του ∆ιοικητικού 

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 ∆.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 παραδοτέων, με 

έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από 
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γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των 

παραδοτέων 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 ανάδοχος της προμήθειας θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται στις 

προαναφερθείσες ποινικές ρήτρες, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

10. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 

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

και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Άρθρο 17 

Ποινικές ρήτρες 

1. Αν οι προμήθειες 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 

∆ιοικητικού 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 προμηθειών  που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

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

Φ.Π.Α. επί της συμβατικής αξίας των προμηθειών   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 ∆ημοτικού Συμβουλίου, αν οι προμήθειες   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. 
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Άρθρο 18 

Τρόπος Πληρωμής 

1. Η πληρωμή της αξίας των προμηθειών 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 πώλησης αγαθών, για τις προμήθειες 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 ∆ΕΥΑΗ. 

Άρθρο 19 

Κανόνες ∆ημοσιότητας της ∆ιακήρυξης – Κρατήσεις 

 

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

ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών  και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της  ∆ΕΥΑ 

Ηρακλειου: www.deyah.gr. 

2. Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια», θα 

καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ., θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια τοπική και μία εβδομαδιαία 

εφημερίδα και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της  ∆ΕΥΑΗ. 

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

http://www.deyah.gr. 

4. Τον ανάδοχο της προμήθειας βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ 

∆ημοσίου, Ε.Α.Α.∆Η.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. 63/2019 απόφαση του ∆.Σ της 

∆ΕΥΑΗ. 

 

                                                              Ηράκλειο Φεβρουάριος 2019   

                                                                Ο Πρόεδρος της ∆ΕΥΑΗ 

 

 

                                                                     Γεώργιος Βουρεξάκης 
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000,00€     

Αριθμός Μελέτης :1788/26-2-2019   Κ.Α 15.05.1814 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1: ∆ιατάξεις 

Η εκτέλεση της  προμήθειας  διέπεται από τις διατάξεις: 

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

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

διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

• Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας 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 ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του ∆ημοσίου 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 «∆ημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

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

• Της με αριθμό 63/2019 απόφασης του ∆.Σ της ∆ΕΥΑΗ, περί έγκρισης της 102/2019 

Πρότασης Ανάληψης ∆απάνης. 

• Της με αριθμό 63/2019 απόφασης του ∆.Σ της ∆ΕΥΑΗ, περί έγκρισης διενέργειας της 

προμήθειας, των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης. 

      Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα ∆ημοσίων Επενδύσεων.  

      Με την Α.Π. 214457/14-9-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης (αρ. πρωτ. 
∆.Ε.Υ.Α.Η. 9817/24-9-2018), εντάχθηκε το υποέργο «Αξιοποίηση Αρδευτικής Γεώτρησης 
(ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ -ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ)», προϋπολογισμού 24.000 €, στο έργο 
«Υ∆ΡΟΑΡ∆ΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ» με ΚΑ 2014ΕΠ00200005 της 
ΣΑΕΠ 002.      
 

        Την 386/2018-ορθή επανάληψη απόφαση του ∆Σ της ∆ΕΥΑΗ, που κρίθηκε νόμιμη με τη 

        με αρ. πρωτ. 16743/5-12-2018 Απόφαση της Α∆Κ εγκρίθηκε η τροποποίηση του 

        Προϋπολογισμού της ∆ΕΥΑΗ και η εγγραφή στο σκέλος των εξόδων του ΚΑ 15.05.1814 
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         με τίτλο ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ (ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ -
ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ) και πίστωση για το 2018 ποσό 24.000 € και στο σκέλος των εσόδων ο ΚΑ 
41.10.0129 για την αντίστοιχη επιχορήγηση. 
 
Άρθρο 2: Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι: 

1. ∆ιακήρυξη δημοπρασίας 

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων   

3. Τεχνική περιγραφή   

4. Ενδεικτικοί Προϋπολογισμοί 

5. Τιμολόγια προσφοράς 

Άρθρο 3: (Προμήθεια) 

α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την «Αξιοποίηση Αρδευτικών 

Γεωτρήσεων (Αγ. Παντελεήμονα - Σταυράκια) ». 

β) Τόπος παράδοσης και τοποθέτησης  των προμηθευόμενων ειδών  είναι οι αντίστοιχες των 

Ενδεικτικών Προϋπολογισμών γεωτρήσεις.  

γ) Προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη 20.000,00 ευρώ 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 ∆ιακήρυξης. 

Άρθρο 5: Τόπος και  Χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας. 

Ο χώρος παράδοσης – τοποθέτησης του ηλεκτρομηχανολιγικού εξοπλισμού  είναι  η θέση 

της  γεώτρησης και συγκεκριμένα στη θέση «Αγ, Παντελεήμονας» στα Σταυράκια. 

 Το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης ανέρχεται σε τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

Άρθρο 6: Παραλαβή  υλικών   

Η παραλαβή των προσφερόμενων υλικών, 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. 
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Η παραλαβή των παρεχόμενων προμηθειών, γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 

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

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

καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Άρθρο 7: Τρόπος Πληρωμής 

           1.Η πληρωμή της αξίας των προμηθειών της παρούσας θα  χρηματοδοτηθεί  από την 
Περιφέρεια Κρήτης με τίτλο << Υ∆ΡΟΑΡ∆ΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 
ΜΕΛΕΤΕΣ >> και Κ.Α 2014ΕΠ0020005 της ΣΑ ΕΠ002 της Περιφέρειας Κρήτης. 

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

υποχρεώσεις του, εκδίδει τιμολόγιο πώλησης αγαθών, για τις προμήθειες 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 ∆ΕΥΑΗ. 

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 προμήθειας 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 προμήθειας στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Άρθρο 9: Ποιότητα Παρεχόμενων Προμηθειών 

Η ποιότητα των παρεχόμενων υλικών θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια που θέτουν οι 

Τεχνικές Προδιαγραφές.   

Άρθρο 10: Εναλλακτικές Προσφορές  (της προμήθειας)  

∆εν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού εναλλακτικές προσφορές, καθώς και όσες 

αναφέρονται σε μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας των προς προμήθειας υλικών. 

 
 

             Ηράκλειο Φεβρουάριος 2019 
       Εθεωρήθη  
 Ο Γενικός ∆/ντής                    Ο Συντάκτης 
  
Χ. Παπαματθαιάκης                      Χ. Τζαμπάζης 

       Προϊστάμενος Τμήματος Η/Μ 
           Μηχανολόγος Μηχανικός        
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000,00€     

Αριθμός Μελέτης   1788/26-2-2019   Κ.Α.15.05.1814 

 

 
 
 
 
 
   

 

 
                 ΕΡΓΟ : ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 
                                           (CPV 51100000-3) 
 

ΓΕΩΤΡΗΣΗ ‘’ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ‘’ ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

  
 

                             ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 
20.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) 
 
 

 

  ΚΑ : 2014 ΕΠ00200005 της ΣΑΕΠ002 της Περιφέρειας Κρήτης 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α. ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

1. ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ (ο κινητήρας θα είναι οκτώ 8΄΄ ιντσών . 

Το αντλητικό συγκρότημα αποτελείται από δύο (2) επί μέρους τμήματα. Την αντλία και τον 
ηλεκτροκινητήρα . 

1.1. Tην αντλία η οποία πρέπει να είναι πολυβάθμιας μορφής εύκολης αποσυναρμολόγησης 
και επανασυναρμολόγησης. 

Το σώμα των βαθμίδων θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από λεπτόκοκκο χυτοσίδηρο 
άριστης ποιότητας ή ανοξείδωτο χάλυβα. 

Οι πτερωτές της αντλίας θα είναι από φωσφορούχο ορείχαλκο ή ανοξείδωτο χάλυβα ή 
χυτοσίδηρο στατικά και δυναμικά ζυγοσταθμισμένες. 

Όλα τα κουζινέτα θα είναι υδρολίπαντα ώστε να μην απαιτούν ιδιαίτερη φροντίδα ανεξάρτητα 
από το χρόνο λειτουργίας, τα εγκάρσια κουζινέτα θα είναι από ειδικό λάστιχο ή συνθετικό 
υλικό (κάρβουνο) με δυνατότητα παραλαβής μεγάλων φορτίων. 

Το ωστικό έδρανο θα είναι ειδικής σχεδίασης ικανό για την παραλαβή μεγάλων αξονικών 
φορτίων. 
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Τα δακτυλίδια των κουζινέτων και του άξονα του ρότορα είναι από ειδικό ανοξείδωτο χάλυβα 
ρεκτιφιαρισμένα. 

Ο άξονας της αντλίας από χάλυβα ''SIEMENS – MARTIN'' (αρίστης ποιότητος) . 

Ο βαθμός απόδοσης της αντλίας θα είναι μεγαλύτερος από 73% . 

1.2. Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι τριφασικός βραχυκυκλωμένου δρομέα με στεγανή 
υδατόβρεκτη περιέλιξη δι’ εκκίνησιν μέσω κατάλληλης ισχύος ομαλού εκκινητού (Soft-Starter 
με ενσωματωμένο ρελέ bypass). Η περιέλιξη θα φέρει μόνωση από P.V.C. μη επηρεαζόμενη 
από άλατα ή άλλα χημικά συστατικά του νερού. Πρέπει επίσης να υπάρχει προστατευτική 
διάταξη για την άμμο, το περίβλημα του ηλεκτροκινητήρα θα πρέπει να είναι από σωλήνα 
χωρίς ραφή χαλύβδινης ή ανοξείδωτης κατασκευής. Ο ρότορας θα είναι προστατευμένος με 
αντιδιαβρωτική επάλειψη και θα είναι δυναμικά ζυγοσταθμισμένος. Ο κινητήρας θα 
προστατεύεται με ‘’THERMISTORS‘’ (έναντι υπερθερμάνσεως) και θα έχει τη δυνατότητα 
επαναπεριέληξης ή τοποθέτησης νέου ''ρότορα'' ή ''στάτη'' σε περίπτωση βλάβης του. 

Η ισχύς του ηλεκτροκινητήρα θα καθορισθεί επακριβώς από τον προσφέροντα . 

Ο συντελεστής ισχύος (συνφ.) των κινητήρων σε πλήρες φορτίο δεν πρέπει ν’ είναι 
μικρότερος των 0,85 ο δε βαθμός αποδόσεώς του 0,85 επίσης για πλήρες φορτίο και 
κανονική τάση και συχνότητα. 

Αντλία και κινητήρας αποτελούν ξεχωριστές μονάδες οι άξονες των οποίων συνδέονται με 
ειδικά ήμισυ κόπλερ. 

Στοιχεία που πρέπει απαραίτητα να δοθούν είναι (θα συμπεριλαμβάνονται στον φάκελο 
τεχνικών στοιχείων, 2ος φάκελος, με την σειρά που ζητούνται). 

α. Κατασκευαστής αντλίας 

β. " κινητήρα 

γ. Bαθμός απόδοσης του συγκροτήματος στο σημείο ονομαστικής λειτουργίας, καθώς και 
ολόκληρη η καμπύλη. 

δ. Καμπύλη απορροφούμενης ισχύος. 

ε. Καμπύλη καθαρού θετικού ύψους αναρρόφησης. 

στ. Στροφές ανά λεπτό (αντλία και κινητήρα). 

ζ. Μανομετρικό στη μηδενική παροχή. 

η. Υλικά κατασκευής (σώματος αντλίας ,αξόνων ,πτερωτών περιβλήματος ηλεκτροκινητήρα 
,εδράνων (ωστικό έδρανο). 

θ. Κατασκευαστικές λεπτομέρειες του υποβρύχιου κινητήρα. 

ι. Ισχύς κινητήρα και συντελεστής ισχύος. 
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ια. Ονομαστική ένταση ρεύματος. 

ιβ. Ρεύμα εκκίνησης. 

ιγ. ∆ήλωση 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. 

2. ∆ΙΚΛΕΙ∆ΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ 

Κατασκευαστικά στοιχεία 

1. Οι βάνες θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με DIN 3202 σειρά F4 (μικρό μήκος) 

2. Το σώμα και το κάλυμμα βανών θα είναι από ελατό χυτοσίδηρο με πλήρη επικάλυψη 
εποξεικής βαφής ελαχίστου πάχους 150 μm. 

3. Οι βάνες θα είναι μη ανυψούμενου βάκτρου. Το βάκτρο θα είναι κατασκευασμένο από 
ανοξείδωτο χάλυβα με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χρώμιο 13 % η με κράμα χαλκού υψηλής 
αντοχής (π.χ.φωσφορούχος ορείχαλκος). 

Η βάνα θα κλείνει όταν το βάκτρο περιστρέφεται δεξιόστροφα. 

Η στεγανοποίηση του βάκτρου θα επιτυγχάνεται με δακτυλίους Ο-RINGS υψηλής αντοχής σε 
διάβρωση. 

4. Ο σύρτης θα είναι κατασκευασμένος από έλατο χυτοσίδηρο θα είναι αδιαίρετος και 
επικαλυμμένος με συνθετικό ελαστικό (π.χ. Nitril rubber) υψηλής αντοχής κατάλληλο για 
πόσιμο νερό, ώστε να επιτυγχάνεται ελαστική έμφραξη . 

5. To περικόχλιο λειτουργίας θα είναι από ορείχαλκο. 

6. Το σώμα των βανών θα έχει και στα δύο άκρα ωτίδες διαστάσεων σύμφωνα με τον πίνακα 
5 του προτοτύπου ISO 5996-1984 (E) ή κατά DIN 2532. 

Για πιέσεις μέχρι ΡΝ 20 θα είναι σύμφωνα με τις στήλες για ISO ΡΝ 20 και για μεγαλύτερες 
σύμφωνα με τις στήλες για ΡΝ 50 . 

Οι διαστάσεις των οπών κοχλιών θα συμφωνούν με τα προβλεπόμενα στο πρότυπο ISO 
7005/2. 

7. Το σώμα της βάνας θα έχει υποχρεωτικά ενδείξεις σύμφωνα με το πρότυπο ISO 5209 για 
την ονομαστική διάμετρο (DN και μέγεθος), την ονομαστική πίεση (ΡΝ και πίεση), ένδειξη για 
το υλικό του σώματος και σήμα η επωνυμία του κατασκευαστή . 
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3. ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

3.1 ΒΑΛΒΙ∆Α ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 

Σώμα : Σφαιροειδής χυτοσίδερος GGG 40 

Κώνος : Σφαιροειδής χυτοσίδερος GGG 40 

Στεγανοποίηση : Λάστιχο EPDM/NBR 

PN: 16 atm 

DN: 100 mm 

L: 260mm 

Θερμοκρασία : 70 C 

Βαφή: Ηλεκτροστατική εποξική βαφή 250 μm DIN30677 

∆οκιμή: EN 1074-3 

3.2 ΒΑΛΒΙ∆Α ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 

Για πιέσεις PN από 16 μέχρι 25 ΑΤΜ η βαλβίδα θα είναι με ωτίδες και θα έχουν 
αντιπληγματική συμπεριφορά (με ελατήριο). 

Σώμα, Έδρα : Ελατός χυτοσίδηρος GGG40-50 DIN 1693/EN1563 ή χάλυβας ASTM A 216 

ΥΛΙΚΑ : Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316 

Ελατήριο : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316 , DIN 17223 

4. KΟΧΛΙΕΣ - ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ 

Υλικό : Χάλυβας γαλβανιζέ και Φλάντζες κατά EN 1563/EN 1092-2/DIN3202 

5. ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΕΣ 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. 

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. Πριν 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. 
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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 :  

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.  

Στο άνω τμήμα του αντλητικού θα υπάρχει βαλβίδα αντεπιστροφής πιέσεως λειτουργίας 16 
ΑTM.  
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Β. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Συγκεκριμένα θα δοθούν με την προσφορά : 

1) Για όλα τα υπόλοιπα κύρια υλικά (διακόπτες, ηλεκτρονόμοι) θα δοθεί : 

α) τεχνική περιγραφή η οποία θα περιλαμβάνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά στοιχεία, 
διαστάσεις, αποδόσεις κ.λ.π. Απαραίτητα θ’ αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής . 

Γενικά όλα τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατασκευής ενός ή περισσοτέρων εργοστασίων 
διεθνώς ανεγνωρισμένων . 

β) Αναλυτικά έντυπα στα Ελληνικά, Αγγλικά ή Γερμανικά από τα οποία να διαφαίνεται ο 
τρόπος κατασκευής, οι διάφορες διαστάσεις και γενικά η εμφάνιση των ειδών που 
προσφέρονται . 

2) Οι διαγωνιζόμενοι θα παραδώσουν επίσης και το παρακάτω σχέδιο (επί ποινή 
αποκλεισμού) 

Μονογραμμικό των πινάκων Χ.Τ. (220/380 V) με τον τύπο των διακοπτών, ηλεκτρονόμων 
κ.λ.π. 

B1. HΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

1. Γενικά 

Κατασκευή του εσωτερικού ερμαρίου. 

Θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για κλάση 1000 V. Θα 
είναι κλειστού τύπου , μεταλλικά από φύλλα χαλυβδοελάσματος πάχους 1,5 χλστ. 
τουλάχιστον. 

Γραμμή τροφοδοτήσεως αντλητικού συγκροτήματος 

Για την αντλητική μονάδα προβλέπονται τα εξής όργανα (τοποθετούνται σε πίνακα Χ.Τ. 
εσωτερικού χώρου). 

1. Ένας γενικός τριπολικός διακόπτης κατάλληλης ισχύος ( 3χ160 Α) . 

2. 3 τεμ. γενικές ασφάλειες μαχαιρωτές Νο 0 100Α 

3. 1 τεμ. θερμομαγνητικό αυτόματο διακόπτη κατάλληλης ισχύος για το υποβρύχιο αντλητικό. 

4. Η εκκίνηση του υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος θα γίνει με την βοήθεια ‘’ομαλού 
εκκινητού’’ (Soft Starter με ενσωματωμένο ρελέ by pass ). 

5. Ο ομαλός εκκινητής πρέπει να παρέχει θερμική προστασία στον κινητήρα και κατά την 

λειτουργία μέσω του ρελέ (by pass). 

6. Ψηφιακός Μετρητής ωρών λειτουργίας της αντλητικής μονάδας. 
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7. Μπουτόν εκκινήσεως - στάσεως με αντίστοιχες ενδεικτικές λυχνίες. 

8. Μεταγωγικός διακόπτης δύο (2) θέσεων (χειροκίνητη - αυτόματη λειτουργία). 

9. Σύστημα ασύρματης επικοινωνίας με ∆εξαμενή . 

10. Προστασία ηλεκτροκινητήρα εν ξηρό ( ηλεκτρονικό στάθμης ‘’υδροστατικής πίεσης’’) 

11. Προστασία ηλεκτροκινητήρα έλλειψης τάσης ( ηλεκτρονικό ασυμμετρίας ) 

12. Μια εφεδρική γραμμή που θα προστατεύεται από αυτόματη ασφάλεια 20 Α. 

13. Μια εφεδρική γραμμή που θα προστατεύεται από αυτόματη ασφάλεια 10 Α. 

Οι πίνακες διανομής και ελέγχου χαμηλής τάσεως θα σχεδιαστούν και θα κατασκευαστούν 
σύμφωνα με το πρότυπο IEC 439-1 ή ισοδύναμό του. 

Όλα τα όργανα του πίνακα θα τοποθετηθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει επαρκής 
χώρος μεταξύ των για τον εύκολο και ασφαλή χειρισμό και συντήρηση. 

Το μέγιστο ύψος χειριζόμενου οργάνου δεν θα υπερβαίνει τα 1.800 mm πάνω από την 
επιφάνεια εδράσεως. 

Κάθε ένα πεδίο πίνακα ή και τμήμα του θα φέρει στο κάτω μέρος μεταλλική πλάκα επί της 
οποίας θα στηρίζονται μέσω στυπιοθλιπτών τα εισερχόμενα και εξερχόμενα καλώδια και 
αγωγοί. Μεταξύ των οπών διελεύσεως θα πρέπει να υπάρχει επαρκής χώρος για την 
κανονική τοποθέτηση των καλωδίων. Η μεταλλική πλάκα θα συνδέεται μέσω ξεχωριστού 
αγωγού με το σύστημα γειώσεως του πίνακα. 

Στη βάση των πεδίων και κάτω από τις πλάκες στηρίξεως των καλωδίων θα τοποθετηθούν 
πλάκες από κατάλληλο υλικό για να προστατεύονται οι πίνακες από είσοδο ποντικών και 
ζωυφίων. 

Η απόχρωση του τελικού στρώματος της εξωτερικής βαφής θα είναι της αρεσκείας της 
Υπηρεσίας, ενώ το εσωτερικό των πεδίων θα βαφεί λευκό. 

B1.1. ΠΙΝΑΚΕΣ Χ.Τ. (230/400 V) ΤΥΠΟΥ ΄΄ PILLAR ΄΄ 

Οι βάσεις των πινάκων διανομής και κινήσεως θα είναι διαμορφωμένες για στήριξη του 
πίνακα επάνω σε βάση από μπετόν . Οι οπές των κοχλιών στηρίξεως θα απέχουν κατ’ 
ελάχιστον 75 mm από κάθε εξωτερική γραμμή πίνακος και 75 mm κατ’ ελάχιστον από κάθε 
εξωτερική παρειά μπετόν για να αποφεύγονται διαρρήξεις κατά το σφίξιμο των κοχλιών . 

Όλοι οι πίνακες θα φέρουν τους απαραίτητους δακτυλίους ανυψώσεως οι οποίοι θα είναι 
αφαιρετοί και θα αντικατασταθούν μετά την εγκατάσταση με ανοξείδωτους κοχλίες . 

B1.2 ΠΙΝΑΚΑΣ Χ.Τ. (230/400 V) (Για εσωτερική τοποθέτηση) 

Οι βάσεις των πινάκων διανομής και κινήσεως θα είναι διαμορφωμένες για στήριξη του 
πίνακα επάνω σε βάση από μπετόν. 
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1. Κατασκευή των κουβουκλίων των πινάκων 

Οι πίνακες θα κατασκευαστούν από χαλυβδοέλασμα πάχους τουλάχιστον 1,250 mm, θα 
είναι πανταχόθεν κλειστοί, με θύρες και καλύμματα, επισκέψιμοι εκ των έμπροσθεν και θα 
συγκρoτούνται από συνδεδεμένα με κοχλίες τυποποιημένα στοιχεία (metal clad). 

Οι πίνακες διανομής και ελέγχου χαμηλής τάσεως, προοριζόμενοι για εσωτερική 
τοποθέτηση, θα έχουν ελάχιστο βαθμό προστασίας ΙΡ 54 και IEC 529. 

Όλες οι θύρες επίσκεψης των πινάκων θα στερεώνονται με χρωμιωμένα στοιχεία συνδέσεως 
τύπου Τ και όχι με βίδες. 

Οι πίνακες διανομής και κινήσεως χαμηλής τάσης με μεγάλο πλήθος κυκλωμάτων θα 
κατασκευαστούν κατά IEC 439-1, εκτός αν άλλως ορίζεται. 

Όλοι οι πίνακες θα είναι πλήρως προστατευμένοι έναντι εισόδου ποντικών και ζωυφίων. Η 
μέθοδος προστασίας που θα εφαρμοστεί θα πρέπει να επιτρέπει την προσθήκη ή 
αντικατάσταση καλωδίων μετά την αρχική τοποθέτηση, χωρίς κίνδυνο καταστροφών και 
εξουδετέρωσης της. Η διευθέτηση των εισερχομένων και εξερχομένων καλωδίων στην 

τερματική πλάκα στηρίξεως των θα πρέπει να επιτρέπει την όδευση των καλωδίων εντός του 
πίνακα χωρίς υπερκαλύψεις. 

Τα πεδία των πινάκων πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση για συντήρηση και να φέρουν 
κατάλληλα προστατευτικά διαφράγματα, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής συντήρηση ενός 
στοιχείου, όταν τα υπόλοιπα βρίσκονται υπό τάση. 

Η ακαμψία και στιβαρότητα των πινάκων δεν πρέπει να στηρίζεται σε κανένα στοιχείο, 
δυνάμενο να αφαιρεθεί . 

Όλοι οι ενεργοί ακροδέκτες του εξοπλισμού που είναι τοποθετημένος επάνω στις θύρες του 
πίνακα ή στα καλύμματα, πρέπει να είναι επαρκώς καλυμμένοι εκτός αν προστατεύονται από 
μανδαλωμένο διακόπτη προστασίας. 

Οι θύρες των πινάκων θα φέρουν, για προστασία των καλωδιακών συνδέσεων, αναστολείς 
οι οποίοι δεν θα επιτρέπουν το άνοιγμα της θύρας υπό γωνία μεγαλύτερη των 120°. Οι 
ακροδέκτες γειώσεως των θυρών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ως αναστολείς. 

Για τα καλώδια των βοηθητικών καταναλώσεων, ήτοι φωτισμού, ρευματοδοτών κ.λ.π. 
προβλέπεται ειδική κλεμοσειρά στο κάτω μέρος του πίνακα. ∆εν επιτρέπεται η απευθείας 
σύνδεση των καλωδίων αυτών στους ασφαλειοδιακόπτες και μικροαυτόματους του πίνακα. 

Οι πίνακες θα παραδοθούν πλήρως συρματωμένοι με τα βοηθητικά κυκλώματα, τις 
διασυνδέσεις, τους ζυγούς, τις ενδεικτικές πινακίδες των κυκλωμάτων, οργάνων, φάσεων 
κ.λ.π. και θα γειωθούν καταλλήλως. 

Στις περιπτώσεις που οι συνδέσεις διατρέχουν περισσότερα του ενός πεδία, θα αναγραφούν 
αριθμοί αναφοράς στους αντίστοιχους τερματικούς ακροδέκτες. 

2. Γείωση των πινάκων 

Οι απλοί, ενός πεδίου, πίνακες θα φέρουν έναν ακροδέκτη γειώσεως ή ένα ζυγό γειώσεως. 
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Μεγάλοι πίνακες με περισσότερα του ενός πεδία, θα φέρουν συνεχή ζυγό γειώσεως, ο 
οποίος θα διατρέχει όλο το μήκος των και προς τον οποίο θα συνδέεται όλος ο πίνακας. 

Ο ζυγός γειώσεως θα φέρει δυο συνδέσμους για τη σύνδεση του με τον κεντρικό ακροδέκτη 
της εγκατάστασης γειώσεως. 

Η γείωση των θυρών θα γίνεται με ξεχωριστό αγωγό. Γείωση μέσω του στροφείου της θύρας 
δεν επιτρέπεται. 

Η αντοχή σε ρεύμα βραχυκυκλώσεως του ζυγού γειώσεως και των συνδέσεων, δεν μπορεί 
να είναι μικρότερη από αυτή του συνδεδεμένου εξοπλισμού ή το μέγιστο ρεύμα που 
αντιστοιχεί στη στάθμη βραχυκυκλώσεως του συστήματος. 

Η ανύψωση της θερμοκρασίας του ζυγού και των συνδέσεων υπό συνθήκες 
βραχυκυκλώματος δεν πρέπει να προκαλεί καταστροφή των συνδέσεων ή οποιουδήποτε 
στοιχείου του εξοπλισμού προς το οποίο συνδέονται. 

Οι κοχλίες και οι ακροδέκτες γειώσεως θα είναι από χαλκό και η διάμετρος των δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη από 8 mm. 

Οι πίνακες μέσης τάσεως και κινήσεως θα φέρουν ολοκληρωμένο κύκλωμα και ζυγό 
γειώσεως και γειωτή πλήρους ικανότητος διακοπής. 

Σε όλα τα πεδία εισόδου προβλέπεται γείωση. Κατ’ ελάχιστον πρέπει να προβλέπεται γείωση 
σε ένα πεδίο ανά ζυγό. 

Η επιλογή θα γίνεται με τη βοήθεια μιας απλής διατάξεως επιλογής, η οποία θα κλειδώνεται 
σε κάθε μια από τις ανωτέρω θέσεις. Ο ηλεκτρικός χειρισμός ενός διακόπτη δεν επιτρέπεται 
όταν αυτός είναι κλειστός στη θέση της γειώσεως. 

Οι διακόπτες γειώσεως θα είναι εξοπλισμένοι με μηχανισμό ελατηρίου. Θα είναι επίσης 
μανδαλωμένοι ώστε να αποκλείεται ο χειρισμός του αν η κύρια διάταξη είναι κλειστή, και θα 
φέρουν κλείθρο ώστε να ασφαλίζονται στην κλειστή θέση. 

B1.3 Γενικοί διακόπτες εισόδου 

Κάθε γενικός διακόπτης εγκαταστάσεως θα φέρει τη σχετική ένδειξη και θα διακρίνεται από 
τους άλλους διακόπτες με κατάλληλο χρώμα ή άλλο πρόσφορο μέσο, ώστε να εντοπίζεται 
εύκολα σε περίπτωση ανάγκης. 

Ο γενικός διακόπτης ενός πίνακα διανομής θα τοποθετείται σε ξεχωριστό πεδίο, 
απομονωμένος από τον υπόλοιπο εξοπλισμό του πίνακα και θα είναι επισκέψιμος εκ των 

έμπροσθεν. 

Στο πεδίο εισόδου θα τοποθετούνται μόνο τα εισερχόμενα καλώδια τροφοδοσίας. 

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση και καλωδίων διανομής. 

Σε όλους τους ηλεκτρικούς πίνακες ο γενικός διακόπτης θα τοποθετείται σε ύψος 
τουλάχιστον 900 mm από τη στάθμη του δαπέδου. 
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B1.4 Πεδία αναχωρήσεων 

Τα πεδία αναχωρήσεων προς τις καταναλώσεις θα φέρουν τα όργανα διακοπής και 
προστασίας κάθε αναχώρησης γραμμής. 

Η πρόσβαση στα υπό τάση στοιχεία του πεδίου θα μπορεί να γίνεται με το διακόπτη 
απόζευξης κλειστό. 

Οι αυτόματοι των αναχωρήσεων θα είναι κατά IEC 898 ή IEC 364 και θα φέρουν θερμικά και 
σταθερά μαγνητικά στοιχεία. 

Τα στοιχεία των αυτομάτων των αναχωρήσεων θα εκλεγούν έτσι ώστε να μπορούν να 
καλύπτουν το μέγεθος βραχυκυκλώματος στη θέση που έχουν τοποθετηθεί. 

Οι μονοφασικές αναχωρήσεις θα προστατεύονται με μικροαυτόματους και θα 
ισοκατανέμονται κατά το δυνατόν στις τρείς φάσεις. 

B1.5 Ζυγοί και συνδέσεις ζυγών 

Όλοι οι ζυγοί και οι συνδέσεις των θα κατασκευαστούν από ηλεκτρολυτικό χαλκό υψηλής 
αγωγιμότητας. Θα φέρουν τα προβλεπόμενα χρώματα αναγνωρίσεως και θα στηρίζονται σε 
κατάλληλους μονωτήρες. 

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή της όλης εγκατάστασης θα είναι τέτοια ώστε αυτή να αντέχει 
τις ηλεκτρικές και μηχανικές καταπονήσεις σε πλήρη ισχύ βραχυκυκλώματος. 

Όλοι οι ζυγοί και οι συνδέσεις των θα διαστασιολογηθούν για συνθήκες συνεχούς 
λειτουργίας. 

Οι ζυγοί των πινάκων χαμηλής τάσεως και οι συνδέσεις των θα είναι κατά IEC 439-1, θα είναι 
επικασσιτερωμένοι και θα φέρουν χρωματισμό αναγνωρίσεως σε όλο το μήκος των. 

B1.6 Ακροκαλώδια, πλάκες στηρίξεως και ακροδέκτες καλωδίων 

Η ταξιθέτηση των ακροκαλωδίων, των πλακών στηρίξεως και των ακροδεκτών πρέπει να 
επιτρέπει εύκολη τοποθέτηση και συντήρηση. 

Οι πλάκες στηρίξεως των καλωδίων (πλάκες στυπιοθλιπτών) θα κατασκευαστούν από 
χαλυβδόφυλλα, προκειμένου για πολυπολικά καλώδια και από μη σιδηρούχο υλικό για τα 
μονοπολικά. Οι πλάκες των στυπιοθλιπτών θα τοποθετηθούν σε ύψος μεγαλύτερο των 300 
mm από τη βάση του πίνακα. 

Θα προβλέπεται επαρκής χώρος για την είσοδο και έξοδο των καλωδίων και οπωσδήποτε 
όχι λιγότερος από τον προβλεπόμενο στο εφαρμοζόμενο πρότυπο. 

Οι ακροδέκτες για τα καλώδια ισχύος θα είναι τύπου βύσματος σύμφωνα με IEC 

947-1. 

Στην περίπτωση που η πλάκα στυπιοθλιπτών είναι μακριά από τους ακροδέκτες τα καλώδια 
θα διατρέχουν το μεταξύ διάστημα επάνω σε ειδική για την περίπτωση εσχάρα ή εναέριο 
κανάλι. 
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Οι ακροδέκτες μικρών καταναλώσεων χαμηλής τάσεως και βοηθητικών κυκλωμάτων θα είναι 
πλήρως μονωμένοι κατά IEC 947-1 και τύπου σφικτήρα. Ακροδέκτες με τρόπο συνδέσεως 
διάφορο αυτού με χρήση βίδας, δεν επιτρέπονται. 

Στην περίπτωση που στο ίδιο πεδίο συνυπάρχουν ακροδέκτες κυκλωμάτων διαφορετικών 
τάσεων λειτουργίας, οι ακροδέκτες αυτοί θα ομαδοποιούνται μέσα σε πλήρως διαχωρισμένα 
μεταξύ των τμήματα και θα φέρουν ενδείξεις αναγνωρίσεως. 

Θα υπάρχουν επαρκείς ακροδέκτες για τη σύνδεση όλων των αγωγών και όπου απαιτείται 
των πλεγμάτων θωράκισης. 

Σε κάθε έναν ακροδέκτη θα συνδέεται μόνον ένας αγωγός εξωτερικής ή εσωτερικής 
καλωδιώσεως. Αν απαιτηθεί γεφύρωση δυο ακροδεκτών, αυτή θα πραγματοποιηθεί με 
γέφυρα επαρκούς διατομής. Οι ακροδέκτ 

καλύπτονται και θα σημαίνονται με προειδοποιητικές πινακίδες. 

Θα προβλεφθεί τέλος εφεδρεία 25% ακροδεκτών και στυπιοθλιπτών, για μελλοντικές ή 
απρόβλεπτες συνδέσεις. 

B1.7 Βοηθητικοί διακόπτες 

Οι βοηθητικοί διακόπτες που χρησιμοποιούνται σε κυκλώματα ενδείξεως προστασίας, 
μανδάλωσης και παρακολουθήσεως, θα τοποθετηθούν με ευταξία, ομαδικά, με εύκολη 
προσέγγιση και θα καλύπτονται με ένα προστατευτικό έναντι σκόνης και διαφανές κάλυμμα. 

Θα προβλεφθούν τέλος δυο κανονικά κλειστές και δυο κανονικά ανοικτές εφεδρικές 
βοηθητικές επαφές για κάθε διακόπτη. Οι επαφές αυτές θα συνδεθούν με αντίστοιχους 
εφεδρικούς ακροδέκτες. 

B1.8 Αποζεύκτες 

Ο αποζεύκτης του κάθε τμήματος του πίνακα θα απομονώνει ηλεκτρικά το τμήμα, ώστε να 
καθίστανται ασφαλείς η πρόσβαση και η συντήρηση των στοιχείων του πίνακα. 

Β1.9 Καλωδιώσεις βοηθητικών κυκλωμάτων και εσωτερικές συρματώσεις 

Οι καλωδιώσεις που χρησιμοποιούνται για τις εσωτερικές συνδέσεις, πρέπει να αντέχουν, 
χωρίς να φθείρονται, ή να χειροτερεύει η λειτουργία του πίνακα στις τοπικές κλιματικές 
συνθήκες και στην αναπτυσσόμενη μέσα στον πίνακα θερμοκρασία. 

Θα χρησιμοποιηθούν καλώδια με μόνωση από βουτυλικό ελαστικό/ CPS ή με μόνωση από 
PVC, σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο πρότυπο, με διατομές ανοιγμένες στη μέγιστη 
θερμοκρασία του εσωτερικού του πίνακα. 

Απαγορεύεται η χρήση μονόκλωνων αγωγών και η χρήση διατομών μικρότερων του 1,5 
mm2. 

Σε αμφότερα τα άκρα κάθε σύρματος θα τοποθετηθούν δακτύλιοι από λευκό μονωτικό υλικό, 
σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο πρότυπο, επί των οποίων θα χαράσσονται με μαύρα 
γράμματα τα στοιχεία του κυκλώματος στο οποίο ανήκει. Τα ίδια στοιχεία θα εμφανίζονται και 
σε αντίστοιχο διάγραμμα συνδεσμολογίας του πίνακα. 
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Τα καλώδια θα φέρουν τα ακόλουθα χρώματα, εκτός αν προδιαγραφούν διαφορετικά στην 
Ειδική Προδιαγραφή ή το απαιτήσει η Υπηρεσία. 

Φάσεις : μαύρο, γκρί, καφέ 

Ουδέτερος : μπλέ 

Γείωση : κίτρινο - πράσινο 

Τα καλώδια θα στηρίζονται σε ειδικά στοιχεία ανάρτησης ή θα οδεύουν μέσα σε καταλλήλου 
διατομής κανάλια ώστε η σχέση διατομής καλωδίου προς ελεύθερο χώρο δεν θα φθάνει το 
50%. 

Καλώδια που διατρέχουν περισσότερα του ενός πεδία, τα οποία μπορούν να διαχωριστούν 
για λόγους μεταφοράς κ.λ.π., θα καταλήγουν σε ομάδες ακροδεκτών τοποθετημένες στο άνω 
μέρος κάθε πεδίου και ξεχωριστά από τους ακροδέκτες συνδέσεως των εξωτερικών 
καλωδίων. 

Ο χώρος των ζυγών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για τη διέλευση εσωτερικών 
καλωδιώσεων. 

Όλοι οι ακροδέκτες που μπορεί να είναι υπό τάση, όταν η θύρα του πεδίου είναι ανοικτή 
πρέπει να καλύπτονται και να σημαίνονται με προειδοποιητικές πινακίδες. 

Οι καλωδιώσεις συνδέσεως οργάνων τοποθετημένων σε θύρες και συνδέσεων σημείων 
υποκειμένων σε σχετική μεταξύ των μετατόπιση, θα κατασκευάζονται από εύκαμπτα 
καλώδια. Γενικά τα καλώδια αυτών των συνδέσεων είναι προτιμότερο να καταπονούνται σε 
στρέψη παρά σε λυγισμό. 

Όλες οι σειρές ακροδεκτών των βοηθητικών καλωδιώσεων θα προστατεύονται από χυτά 
στοιχεία από φαινολική μελαμίνη ή άλλο παρόμοιο υλικό που θα εξασφαλίζουν τη 
σταθερότητα των. Οι ακροδέκτες θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο IEC 947-1. 

Β1.10. Ενδεικτικές λυχνίες 

Στα κυκλώματα εναλλασσομένου ρεύματος οι ενδεικτικές λυχνίες θα είναι τύπου χαμηλής 
τάσεως με ενσωματωμένο μετασχηματιστή. Για να εξασφαλιστεί μεγάλος χρόνος ζωής των 
λυχνιών, αυτές δεν πρέπει να λειτουργούν υπό τάση μεγαλύτερη του 90% της ονομαστικής. 

Στα κυκλώματα συνεχούς ρεύματος θα συνδέονται εν σειρά προς τη λυχνία κατάλληλες 
αντιστάσεις. 

Οι λυχνίες πρέπει να αερίζονται επαρκώς και να είναι αντικαταστάσιμες έμπροσθεν. 

Προς διευκόλυνση του ελέγχου οι λυχνίες πρέπει να είναι τύπου ελέγχου δια πιέσεως (push 
to test). 

Β1.11 ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ 

Στην πρόσοψη του εσωτερικού πίνακα σε κατάλληλο ύψος θα τοποθετηθεί ψηφιακό 
πολυόργανο με μέγιστες διαστάσεις 96Χ96. Το πολυόργανο θα έχει οθόνη τριών γραμμών 
με ένδειξη 3 ψηφίων ανά γραμμή. Οι ενδείξεις που θεωρούνται υποχρεωτικές είναι ενδείξεις 
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τάσεων (φάση-ουδέτερο, φάση-φάση), ενεργός ισχύς, άεργος ισχύς, κατανάλωση (ενεργού-
αέργου ισχύος), συν φ. Το πολυόργανο θα είναι κατάλληλο για τριφασικό δίκτυο (αστέρας, ή 
τρίγωνο). 

Ακρίβεια : ως 1% (τάση-ένταση) και ως 2% (ισχύ) 

Επίπεδο προστασίας ΙΡ 20 (όργανο) ΙΡ 30 (οθόνη) 

Το πολυόργανο θα πρέπει να συμφωνεί με τα παρακάτω Standard : 

Επίπεδο προστασίας 2 σύμφωνα με το IEC 664-664A, EN 500081-1, EN 50082-2 και EN 
55022 (EMC). 

Γ. ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ – ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 

Το ασύρματο σύστημα αυτομάτου Λειτουργίας θ' αποτελείται από : 

Οι δύο(2) Πομπούς που θα τοποθετηθούν σε υφιστάμενες δεξαμενές των Σταυρακίων και ο 
δε δέκτης στη γεώτρηση στη θέση ‘’Αγ. Παντελεήμονας‘’. 

Οι πομποί θα μεταφέρουν τις ''οριακές'' στάθμες ''άνω''-''κάτω'' των αντίστοιχων δεξαμενών 
προκειμένου να εκκινεί ή να σταματά το αντίστοιχο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα. 

Παράλληλα βεβαίως θα ελέγχεται μέσω μετρητή στάθμης ‘’υδροστατικής πίεσης ‘’ και η 
στάθμη της γεώτρησης , ώστε ν' αποφευχθεί η εν ξηρό λειτουργία του υποβρύχιου 
αντλητικού συγκροτήματος που είναι εγκατεστημένο στη γεώτρηση. 

Το σύστημα θα είναι (2) πομποί (∆εξαμενές) με φωτοβολταικά πάνελ και ενός δέκτη 
(γεώτρηση) 

∆. ΟΜΑΛΟΣ ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ (Soft-starter με ρελέ by pass) 

1. Γενικά 

Ο Ομαλός Εκκινητής θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος ώστε να εκκινεί τον υποβρύχιο 
κινητήρα σε συγκεκριμένο χρόνο σύμφωνα με την απαίτηση της εφαρμογής σε ροπή και 
ισχύ. 

Ο Ομαλός Εκκινητής θα πρέπει να παρέχει ενσωματωμένη (built in) θερμική προστασία για 
κινητήρες. 

2. Τεχνολογία 

. Ο Ομαλός Εκκινητής θα πρέπει να κατασκευάζεται από επώνυμο κατασκευαστή και να είναι 
πιστοποιημένος με πιστοποιητικό ποιότητας IS0 9001. 

. Ο Ο/Ε θα πρέπει να αποτελείται: 

* Από μια SCR κάρτα Ισχύος. 
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* Από έναν μετασχηματιστή ρεύματος, για να μετράει το ρεύμα του κινητήρα. 

* Κάρτα Ελέγχου με μικροεπεξεργαστή 

. Η γέφυρα των Θυρίστορς, SCR, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ώστε σταθερά να αυξάνει 
την τάση τροφοδοσίας του κινητήρα σε μια σταθερή συχνότητα. 

* Η τάση εξόδου θα πρέπει να ελέγχεται είτε από ράμπα επιτάχυνσης, είτε με περιορισμό 
ρεύματος, είτε με συνδυασμό και των δύο παραμέτρων. 

3. Κανονισμοί και ασφάλεια 

Ο Ο/Ε θα πρέπει να πληρεί τους ακόλουθους διεθνείς κανονισμούς και συστάσεις 

* IEC 947-4-2-1, για τον βιομηχανικό ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. 

* IEC 1000-4-2/(Ievel 3) 

* IEC 1000-4-3/(Ievel 3) 

* IEC 1000-4-4/(Ievel 4) 

* IEC 1000-4-5/(Ievel 3) 

* IEC 1000-4-12/(Ievel 3) 

. Ο Ο/Ε θα έχει περίβλημα το οποίο θα προστατεύει τον χρήστη από τυχαία επαφή με ενεργά 
μέρη, ενώ θα πρέπει να είναι διαθέσιμες κλέμες για καλωδίωση και βύσματα για σύνδεση με 
οθόνη, PC. 

. Ο Ο/Ε θα πρέπει να έχει τις εγκρίσεις UL και CSA και να πληρεί τους κανονισμούς IEC 68-
2-6 και BV1 για προστασία από δονήσεις. 

4. Κύρια χαρακτηριστικά λειτουργίας 

. Ο Ο/Ε θα πρέπει να παραδίδεται έτοιμος για λειτουργία και θα χρειάζεται ρυθμίσεις στο 
χώρο εγκατάστασης για ειδικές εφαρμογές μόνο. 

. Ο Ο/Ε θα πρέπει να είναι ικανός να ελέγχει την ροπή που δίνει στο φορτίο του (π.χ. αντλία) 
κατά την διάρκεια όλων των μεταβατικών περιόδων. 

4.1 ∆ιαδικασία εκκίνησης. 

* Ο Ο/Ε θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εκκινεί ένα τριφασικό κινητήρα 
βραχυκυκλωμένου κλωβού στο ονομαστικό του ρεύμα με έλεγχο ροπής . 

* Ο Ο/Ε θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εκκινεί ένα τριφασικό κινητήρα 
βραχυκυκλωμένου κλωβού με περιορισμό του ρεύματος μέχρι 5 φορές το ονομαστικό του 
κινητήρα. 
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* Ο Ο/Ε θα πρέπει να είναι σχεδιασμένος να επιτηρεί το ρεύμα του κινητήρα και να 
παρουσιάζει τις ακόλουθες ράμπες επιτάχυνσης. 

1. Σταθερής επιτάχυνσης 

2. Γραμμική ράμπα ροπής 

3. Γραμμική ράμπα τάσης 

* Ο Ο/Ε θα πρέπει να παραδίδεται έτοιμος για χρήση με τις εξής ρυθμίσεις :με περιορισμό 
του ρεύματος στις 3 φορές το ονομαστικό ρεύμα και με ράμπα ροπής διάρκειας 10 sec. 

* Ο Ο/Ε για ειδικές εφαρμογές θα πρέπει να είναι δυνατό να εκκινεί τον κινητήρα σε ένα 
προρυθμισμένο από το χρήστη χρόνο. 

* Ο Ο/Ε θα έχει δυνατότητα λειτουργίας μέσω ρελέ γεφύρωσης των θυρίστορ (by- pass). Ο 
μικροεπεξεργαστής του Ο/Ε θα ελέγχει τη λειτουργία του ρελέ γεφύρωσης μέσω ενός ρελέ 
εξόδου. Αυτό θα επιτυγχάνεται με το ''κλείσιμο'' του ρελέ μετά τη διαδικασία εκκίνησης, ενώ 
θα ''ανοίγει'' το ρελέ πριν την έναρξη της διαδικασίας σταματήματος. 

4.2 ∆ιαδικασία σταματήματος 

* Ο Ο/Ε να είναι ικανός για 3 τρόπους σταματήματος: 

4. Ελεύθερο σταμάτημα 

5. Σταμάτημα με έλεγχο της ροπής μέσω ράμπας 

6. Αυτόματο σταμάτημα με έλεγχο ροής (breaking) 

* Σε εφαρμογές όπου χρειάζεται η ράμπα ροπής να υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης από 0.5 
σε 60 sec, του χρόνου σταματήματος. 

* Ο Ο/Ε θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα χρήσης ράμπας γραμμικής επιβράδυνσης για την 
αποφυγή του φαινομένου του υδραυλικού πλήγματος. Σ' αυτή τη περίπτωση η επιβράδυνση 
θα πρέπει να είναι σταθερή, ανεξαρτήτως του φορτίου της αντλίας και χωρίς την ανάγκη 
ακριβούς ρύθμισης. 

5. Προστασίες 

Θερμοκρασία: 

* Ο Ο/Ε θα πρέπει να είναι εξοπλισμένος με σύστημα θερμικής προστασίας το οποίο θα 
παρακολουθεί συνεχώς τη αύξηση της θερμοκρασίας στον κινητήρα και τον Ο/Ε για να 
προστατεύσει τον κινητήρα και τον ίδιο από υπερθέρμανση. 

* Ο Ο/Ε λαμβάνει υπόψη το ονομαστικό ρεύμα του κινητήρα, που ρυθμίζει ο χρήστης και την 
κατανάλωση ρεύματος του κινητήρα ώστε να προβλέπει την θερμική κατάσταση. 

* Ο Ο/Ε προειδοποιεί το χρήστη όταν πλησιάζει τα ονομαστικά μεγέθη της θερμικής 
κατάστασης και σταματά τον κινητήρα όταν αυτά ξεπεραστούν. 
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* Η πληροφορία της θερμικής κατάστασης θα μένει αποθηκευμένη στην μνήμη του Ο/Ε και 
δεν θα χάνεται ακόμη και με διακοπή της τροφοδοσίας. 

Σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι δυνατό να επανεκκινήσουμε τον κινητήρα μετά από ένα 

σφάλμα υπερθέρμανσης πριν η θερμική κατάσταση επιστρέψει σε αποδεκτές συνθήκες 
Υπερένταση 

* Ο Ο/Ε θα πρέπει να παραδίδεται με προστασία Class 10 ενώ θα είναι δυνατό να ρυθμιστεί 
επι τόπου σε 10Α, 20, 30, class εκκίνησης αν το απαιτεί η εφαρμογή 

* Οι προστασίες από υπερφόρτιση που περιλαμβάνονται στον Ο/Ε θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τους τις συνθήκες του κατασκευαστή του κινητήρα για τον υπολογισμό των 
αποδεκτών χρόνων υπερφόρτωσης.(Π.χ. ο χρόνος απόζευξης για Ι= 7,2 φορές το 
ονομαστικό ρεύμα του κινητήρα). 

* Επιπλέον η θερμική προστασία να μην αναιρείται όταν και μετά την ράμπα επιτάχυνσης 
έχουμε λειτουργία μέσω ρελέ γεφύρωσης των θυρίστορ (by pass). 

Επιπλέον προστασίες 

* Απώλειας φάσης ή ανισορροπίας φάσεων 

* Αναστροφής φάσεων λόγω σφάλματος 

* Μόνωση 

6. Περιβαλλοντικές συνθήκες 

Ο Ο/Ε θα πρέπει να λειτουργεί χωρίς πρόβλημα στις ακόλουθες συνθήκες: 

* Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 0-40 Cο 

* Υψόμετρο από το επίπεδο της θάλασσας: 1000m 

* Σχετική υγρασία: 93 % (σύμφωνα με IEC 68-2-3). 

* Περίβλημα με βαθμό προστασίας ΙΡ 20. 

7. Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά 

* Τάση τροφοδοσίας 380 – 400 V 

* Συχνότητα:50Ηz 

* Εισόδοι/Εξόδοι 

1. Λογικές Εισόδοι: 3 (305 kΩ, 24V τροφοδοσία, κατάσταση 0 όταν <5V, κατάσταση 1 όταν 
>11V) 
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2. Λογικές έξοδοι: 2 (0V common, ελάχιστη τάση 10V, μέγιστη τάση 40V, μέγιστο ρεύμα 
εξόδου 200mA.) 

3. Έξοδοι ρελέ: 2 (R1 για ένδειξη κανονικής λειτουργίας, R2 για ένδειξη του τέλους της 
διαδικασίας εκκίνησης) 

4. Αναλογική έξοδος: 1 (0-20mA ή 4-20mA, 0-10V) 

Ο Ο/Ε θα πρέπει να παραδίδεται με οθόνη βυσματωτού τύπου με δυνατότητες εμφάνισης 

και ρύθμισης των παραμέτρων (τύπου LΕD) και για έλεγχο με 4 πλήκτρα. 

Ο Ο/Ε θα έχει 2 LΕD ένδειξης (ένα κόκκινο για ένδειξη σφάλματος και ένα πράσινο για 
ένδειξη της τροφοδοσίας) 

Ο Ο/Ε θα έχει τη δυνατότητα για επικοινωνία με PLC μέσω των κάτωθι πρωτοκόλλων: 

5. UNI-TELWAY Bus 

6. Modbus RTU / j Bus 

7. Modbus ASCII protocols 

8. ASCII protocol για σύνδεση με PC. 

Β4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ 

 Β4.1. Καλώδιο ισχύος με μόνωση ΝΥΥ (DIN VDE 0276 μέρος 603, HD 603 S1 και IEC 502) 
J1VV-U ή E1VV-U Μονοπολικό Μονόκλωνο J1VV-U ή E1VV-U Πολυπολικό Μονόκλωνο 
J1VV-R ή E1VV-R Μονοπολικό Πολύκλωνο J1VV-R ή E1VV-R Πολυπολικό Πολύκλωνο 
J1VV-S ή E1VV-S Πολυπολικό Πολύκλωνο κυκλικού τομέα. Κατά ΕΛΟΤ 843 , 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ IEC 60502-1 Οι αγωγοί του καλωδίου θα είναι κατασκευασμένοι από 
μονόκλωνα ή πολύκλωνα χάλκινα σύρματα σύμφωνα με DIN VDE 0295 κλάση 1 και 2, IEC 
228 και HD 383. Η μόνωση των αγωγών θα είναι από PVC DIN 4 κατά HD 603.1. Ο 
εξωτερικός μανδύας του καλωδίου θα είναι κατασκευασμένος από PVC DMV5 κατά HD 186, 
χρώματος μαύρου, αυτοσβενόμενου και επιβραδυντικό φωτιάς κατά DIN VDE 0472 μέρος 
804 και IEC 332-1. Μεταξύ της μόνωσης των αγωγών και του εξωτερικού μανδύα θα υπάρχει 
συμπαγές γέμισμα από θερμοπλαστικό PVC. 

Περιοχή θερμοκρασίας : Όταν κάμπτεται από -5οC έως +50οC Σε μόνιμη εγκατάσταση -
30οC έως +70οC Ονομαστική Τάση : Uo/U 600/1000 V Τάση δοκιμής : Ε.Ρ. / 50Hz στα 4 KV 
Ελάχιστη επιτρεπόμενη ακτίνα κάμψης : Για μονόκλωνους αγωγούς 15xD Για πολύκλωνους 
αγωγούς 12xD 

Εφαρμογές : Για σταθερές εγκαταστάσεις σε ξηρούς και υγρούς χώρους, στον αέρα ή στο 
έδαφος. Β4.2. Καλώδιο χαμηλής τάσης H07RN-F (DIN VDE 0282 μέρος 4, HD 22.4 S3, IEC 
254-4, εύκαμπτο νεοπρενίου) κατά ΕΛΟΤ 623.4 Οι αγωγοί του καλωδίου θα είναι 
κατασκευασμένοι από χάλκινα λεπτοπολύκλωνα επικασσιτερωμένα σύρματα, κατά DIN VDE 
0295 κλάση 5, IEC 228 κλάση 5 και HD 383. Η μόνωση των αγωγών θα είναι από λάστιχο 
Ε14 κατά DIN VDE 0207 μέρος 20, με πάχος μόνωσης κατά DIN VDE 0282 μέρος 4. Οι 
αγωγοί θα είναι συστρεμμένοι όλοι μαζί μεταξύ τους. Ο χρωματισμός τους θα είναι σύμφωνα 
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με DIN VDE 0293 και HD 186. Ο εξωτερικός μανδύας του καλωδίου θα είναι μαύρου 
χρώματος, κατασκευασμένος από νεοπρένιο, κατά DIN VDE 0282 μέρος 4. 

Περιοχή θερμοκρασίας : Από -30οC έως +60οC Επιτρεπόμενη θερμοκρασία λειτουργ. : 
+60οC Ονομαστική τάση : Uo/U 450 / 750 V Μέγιστη επιτρεπόμενη τάση λειτουργίας: Ε.Ρ. 
Uo/U 495 / 825 V Τάση δοκιμής : Ε.Ρ. / 50Hz 2500V Φορτίο εφελκυσμού : 15 Ν / mm2 
Ελάχιστη επιτρεπόμενη ακτίνα κάμψης : 7,5 x D Εφαρμογές : Σε ξηρούς, υγρούς και 
βρεγμένους χώρους, στο ύπαιθρο. Για μέσες μηχανικές καταπονήσεις στις βιομηχανίες, σε 
εργοτάξια και αγροτικά έργα, για κινητές και σταθερές εγκαταστάσεις. Επί του καλωδίου θα 
αναγράφονται κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: * Το όνομα του εργοστασίου 
κατασκευής * Ο τύπος του καλωδίου * Το πλήθος και η διατομή των αγωγών * Ο Αύξων 
αριθμός μήκους καλωδίου Για τα καλώδια θα πρέπει να προσκομιστούν στο φάκελο Τεχνικής 
προσφοράς τα παρακάτω : 

> Πιστοποιητικό ISO 9001 ή 9002 του εργοστασίου για την κατασκευή καλωδίων. > 
Πιστοποιητικό ή ∆ήλωση συμμόρφωσης του εργοστασίου με τα αντίστοιχα πρότυπα. > 
Τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των καλωδίων 
(εφαρμοζόμενα πρότυπα, διαστάσεις, βάρη, ωμική αντίσταση, επιτρεπόμενη φόρτιση, πτώση 
τάσης κλπ ). Τα παραπάνω πιστοποιητικά θα προέρχονται από ανεξάρτητο φορέα 
πιστοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

             Ηράκλειο Φεβρουάριος 2019 
       Εθεωρήθη  
 Ο Γενικός ∆/ντής                    Ο Συντάκτης 
  
Χ. Παπαματθαιάκης                      Χ. Τζαμπάζης 

       Προϊστάμενος Τμήματος Η/Μ 
           Μηχανολόγος Μηχανικός        
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000€     

Αριθμός Μελέτης  1788/26-2-2019    Κ.Α. 15.05.1814 

                                   

                                      ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

                      (ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΄΄ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΄΄ - ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ ) 

Γενικά : 

Το έργο «Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση ΄΄Αγ. Παντελεήμονας ΄΄ 
στα Σταυράκια» (CPV 51100000-3) περιλαμβάνει την προμήθεια -τοποθέτηση 
υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος παροχής Q=60 m3/h και μανομετρικού 
Η=260m, με ηλεκτροκινητήρα διατομής 8΄΄ και ισχύος 80 Hp, ηλεκτρικό πίνακα 
τύπου PILLAR με όλους τους απαραίτητους αυτοματισμούς για την λειτουργία της 
γεώτρησης. Ομαλό Εκκινητή ( Soft Starter ) με σύστημα ασύρματης επικοινωνίας , 
καλώδια και όλες τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και τα απαραίτητα 
εξαρτήματα για την σύνδεση, την ασφάλεια και λειτουργία του συστήματος , όπως 
δικλείδες ελαστικής έμφραξης , Βαλβίδα Αντεπιστροφής , Υδρομετρητή τύπου 
Woltmann , Χαλύβδινες σωλήνες της γεώτρησης , Καμπύλες, Ταυ ,συστολές και 
εροεξαγωγό 1’’, 25 ατμ, με σφαιρικό κρουνό 1’’. 

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 20.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., θα χρηματοδοτηθεί 
από την Περιφέρεια Κρήτης με τίτλο << ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ>> και Κ.Α. 2014ΕΠ00200005 της ΣΑ ΕΠ002 
της Περιφέρειας Κρήτης 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ένα (2) μήνες από την 
ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

 

             Ηράκλειο Φεβρουάριος 2019 
       Εθεωρήθη  
 Ο Γενικός ∆/ντής                    Ο Συντάκτης 
  
Χ. Παπαματθαιάκης 

               Χ. Τζαμπάζης  

      ∆ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός  
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ     

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000€     

Αριθμός Μελέτης   1788/26-2-2019   Κ.Α. 15.05.1814 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ        
Α.Α. Ε Ι ∆ Ο Σ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

€ 
1. Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα   

Ενδεικτική ισχύς κινητήρα : 80 Ηp (400 V) 
Παροχή:          Q = 60 m3/h 
Μανομετρικό : Η = 260 m 

 
 

1 τεμ. 
 
 

 

 
 
          7.300 
 
 
 

2. Ηλεκτρικός Πίνακας τύπου PILLAR  1 τεμ.           3.200 

3. Ομαλός εκκινητής 100 Ηp (Soft Starter με 
ενσωματωμένο ρελέ bypass) και εγκατάσταση 
διόρθωσης ‘’ συν φ ‘’. 
 

1 τεμ.           1.200 

4. Σωλήνες Χαλύβδινες 4’’ ,  Grade- B  110 μ           3.200 
5. Καλώδια HO7RNF 3X35 mm2          130 μ           1.500 
6. Καλώδια HO7RNF 3X2.5 mm2          130 μ              200 
7. Σύστημα ασύρματης επικοινωνίας με 

φωτοβολταικό πάνελ στη δεξαμενή των 
Σταυρακίων 

          1 τεμ.           1.000 

8. ∆ικλείδες ελαστικής έμφραξης  Φ 80 ,PN 25 atm,  
φλαντζωτές  

    2 τεμ.              600 

9. Υδρομετρητή Φ 100, 25 ατμ, τύπου Woltmann   1 τεμ              500 
  10.  Βαλβίδα Αντεπιστροφής Φ100 ,PN 25 atm           1 τεμ              500 

11. Χαλύβδινος αγωγός εκκένωσης Φ80 και σύνδεσης 
Φ100 

  4  μ 
           2  μ 

             100 
             100 

12. Ταυ Φ100/80/100 χαλύβδινα  2 τεμ              100 
13. Συστολές Φ125/100 χαλύβδινες   2 τεμ              100 
14. Χαλύβδινα τεμάχια σύνδεσης  2 τεμ               100 
15. Αεροεξαγωγός 1’’,25 ατμ, με σφαιρικό κρουνό 1’’  1 τεμ              150 
16.  Καμπύλες Φ80 και Φ100 χαλύβδινες  3 τεμ              150 

  ΣΥΝΟΛΟ   20.000€ 
        ΦΠΑ 24%     4.800€ 
  ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ   24.800€ 
 

             Ηράκλειο Φεβρουάριος 2019 
       Εθεωρήθη  
 Ο Γενικός ∆/ντής                    Ο Συντάκτης 
  
Χ. Παπαματθαιάκης 

               Χ. Τζαμπάζης  

      ∆ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός  
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:20.000,00€     

Αριθμός Μελέτης 1788/26-2-2019   Κ.Α. 15.05.1814 

                                               Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

 Της επιχείρησης ……………………….…………, Α.Φ.Μ./∆.Ο.Υ. 

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

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

Α.Α. Ε Ι ∆ Ο Σ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
€ 

1. Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα   
Ενδεικτική ισχύς κινητήρα : 80 Ηp (400 V) 
Παροχή:          Q = 60 m3/h 
Μανομετρικό : Η = 260 m 

 
 

1 τεμ. 
 
 

 

 

2. Ηλεκτρικός Πίνακας τύπου PILLAR  1 τεμ.  

3. Ομαλός εκκινητής 100 Ηp (Soft Starter με 
ενσωματωμένο ρελέ bypass) και εγκατάσταση 
διόρθωσης ‘’ συν φ ‘’. 
 

1 τεμ.  

4. Σωλήνες Χαλύβδινες 4’’ ,  Grade- B  110 μ  
5. Καλώδια HO7RNF 3X35 mm2          130 μ  
6. Καλώδια HO7RNF 3X2.5 mm2          130 μ  
7. Σύστημα ασύρματης επικοινωνίας με 

φωτοβολταικό πάνελ στη δεξαμενή των 
Σταυρακίων 

          1 τεμ.  

8. ∆ικλείδες ελαστικής έμφραξης  Φ 80 ,PN 25 atm,  
φλαντζωτές  

    2 τεμ.  

9. Υδρομετρητή Φ 100, 25 ατμ, τύπου Woltmann   1 τεμ  
  10.  Βαλβίδα Αντεπιστροφής Φ100 ,PN 25 atm           1 τεμ  

11. Χαλύβδινος αγωγός εκκένωσης Φ80 και σύνδεσης 
Φ100 

  4  μ 
           2  μ 

 

12. Ταυ Φ100/80/100 χαλύβδινα  2 τεμ  
13. Συστολές Φ125/100 χαλύβδινες   2 τεμ  
14. Χαλύβδινα τεμάχια σύνδεσης  2 τεμ   
15. Αεροεξαγωγός 1’’,25 ατμ, με σφαιρικό κρουνό 1’’  1 τεμ  
16.  Καμπύλες Φ80 και Φ100 χαλύβδινες  3 τεμ  

  ΣΥΝΟΛΟ  
        ΦΠΑ 24%  
  ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ  
                      (Αριθμητικώς και ολογράφως ) 

ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………… 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 




