
                     
 
               Δ.Ε.Υ.Α.Λ.                     Λαμία 23-8-2017 
     ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                   Αριθμ. Πρωτ. : 4753/Ε 
  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  -  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                               Αριθμός μελέτης : 22/2017 
                   ΛΑΜΙΑΣ 
         
 
    

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
      Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια : 
« Χυτοσιδηρά εξαρτήματα » προϋπολογισμού 73.470,00 € με Φ.Π.Α. 24%. 
      Η δημοπρασία θα γίνει με το σύστημα προσφοράς με συμπλήρωση τιμολογίου     
( σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 ) στις 6 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 
11.00 πμ. ( λήξη επίδοσης προσφορών ) στα γραφεία της ΔΕΥΑ Λαμίας  οδός Α. 
Παπανδρέου & Τ. Ισαάκ με συμμετοχή αναγνωρισμένων εταιρειών του 
δημοπρατούμενου αντικειμένου. 
     Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν όλα τα 
δικαιολογητικά που αναφέρονται στα άρθρα της Διακήρυξης. 
     Περίληψη της παρούσας διακήρυξης  θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων 
της Δ.Ε.Υ.Α  Λαμίας, στον ιστότοπο www.deyalamias.gr, στον ιστότοπο 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και η πλήρη διακήρυξη στο ΚΗΜΔΗΣ. 
     Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι  από το 
Γραφείο Προμηθειών της ΔΕΥΑΛ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 
2231032950-1 ( εσωτερικό 7 ). 

 
 

 
                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 

                                                                     ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
                                                                                       ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

ΑΔΑ: ΩΞΡ6ΟΡΓΦ-ΘΛΥ





             ΔΕΥΑΛ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                   ΛΑΜΙΑ 12/7/2017 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

           ΛΑΜΙΑΣ 

 

 

                                                  ΜΕΛΕΤΗ 

                                   Υπ αριθμόν : 22/2017 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Χυτοσιδηρά εξαρτήματα 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.250.00 + 14.220,00 (Φ.Π.Α) = 73.470,00 € 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: Έσοδα Δ.Ε.Υ.Α.Λ 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ: Γραφείο Προμηθειών 

 





                     ΔΕΥΑΛ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΛΑΜΙΑΣ 

Προμήθεια: «Χυτοσιδηρά Εξαρτήματα»  

 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η     Ε Κ Θ Ε Σ Η  
 

Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια: «Χυτοσιδηρά Εξαρτήματα». 
Η προμήθεια αφορά χυτοσιδηρά εξαρτήματα ύδρευσης (βάνες, ζιμπώ, 

πεδιλογωνιές, σέλλες παροχής, τάπες, υδροστόμια, συστολές, ταυ, φρεάτια βανών, 
ενωτικά, καλύμματα φρεατίων, καπάκια φρεατίων, ενωτικά, φλάντζες τρελές, 
φλαντζοζιμπώ ) και χυτοσιδηρά εξαρτήματα αποχέτευσης (κάλυμμα σχαρών, σχάρες 
υπονόμων, καλύμματα φρεατίων). 

Η δαπάνη για την προμήθεια: «Χυτοσιδηρά Εξαρτήματα» προϋπολογίζεται στο 
ποσό των 59.250,00 + 14.220,00 (Φ.Π.Α) = 73.470,00 € 

Το ποσό του προϋπολογισμού θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2017 - 
2018 με Κ.Α. 24.01.00 αγορές ύδρευσης και 24.01.50 αγορές αποχέτευσης. 

 
                                             Λαμία 12/7/2017 
 
                                                                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                          Ο ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ Τ.Υ.  Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 
 

   ΒΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ                         ΔΙΟΝΥΣΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                            ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

       
 
 

   
   

 
 
 
 
 

   

   
   





Σελίδα 1

Ποσότητα Tιμή(€) Αξία(€)

10 158,00 1.580,00      

50 117,00 5.850,00      

15 13,00 195,00         
15 22,00 330,00         
5 36,00 180,00         

45 132,00 5.940,00      

ΑΞΙΑ 14.075,00     
Φ.Π.Α 24% 3.378,00      

ΣΥΝΟΛΟ 17.453,00     

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
    ΒΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ                                            ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

            Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                          Ο ΠΡΟΙΣTAMEΝΟΣ T.Υ 
                                                                                                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κάλυμμα Σχαρών υπονόμων , χυτοσιδηρών, 
κλάσεως C250, Διαστάσεων  ( 500 X 850 )

Β

Γ Καλύμματα φρεατίων , χυτοσιδηρά , κλάσεως B125

40Χ40 

Α

2

Δ Κάλυμμα Φρεατίου ,χυτοσιδηρό , στρογγυλό   
Φ600 - κλάσεως D400  

Σχάρες υπονόμων , χυτοσιδηρές , κλάσεως C250, 
Διαστάσεων ( 600-660 X 940-970 )

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

1 30Χ30 

ΛΑΜΙΑ 12/7/2017

3 50Χ50 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

Δ. Ε. Υ. Α. Λ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ–ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   
ΛΑΜΙΑΣ

       ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ





Σελίδα 2

Ποσότητα Tιμή (€) Αξία(€)

25 58,00 1.450,00      
25 64,00 1.600,00      
15 77,00 1.155,00      
15 105,00 1.575,00      
8 122,00 976,00         
6 217,00 1.302,00      
2 333,00 666,00         

1 5 33,00 165,00         
2 4 35,00 140,00         

5 40,00 200,00         
5 55,00 275,00         
5 65,00 325,00         

6 4 71,00 284,00         
7 2 91,00 182,00         
8 2 134,00 268,00         

1 5 13,00 65,00           
2 5 18,00 90,00           

10 19,00 190,00         
5 23,00 115,00         
10 24,00 240,00         
5 32,00 160,00         
10 40,00 400,00         
10 66,00 660,00         
2 75,00 150,00         
5 85,00 425,00         
2 105,00 210,00         

Δ

1 5 42,00 210,00         
2 2 59,00 118,00         

1 DN  65

3
Φ75

Ζιμπώ Χυτοσιδηρό, πλήρες  (με λάστιχα & τις 
ανάλογες βίδες ) - εποξεική βαφή, για σωλήνα ΡΕ

Α Βάνες Ελαστικής Έμφραξης ,Φλαντζωτές 16ΑΤΜ 
,F4 με εποξεική βαφή

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

Φ63
Φ75

Φ90 
Φ110

5 Φ125

Γ Ζιμπώ Χυτοσιδηρό, πλήρες  (με λάστιχα & τις 
ανάλογες βίδες ) - εποξεική βαφή, για σωλήνα PVC 

Φ140
Φ160
Φ200

4

3 Φ90

Φ63

4 Φ110
5 Φ125
6 Φ140
7 Φ160
8

11 Φ315

9 Φ225
10 Φ250

Φ200

φ75

DN  1003

Φ63

Φλάντζα -ζυμπώ για σωλήνες PE/PVC , με 
αγκύρωση και εποξεική βαφήΒ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

DN  802

DN  1254

DN 2507
DN  2006
DN  1505





Σελίδα 3

3 5 63,00 315,00         
4 5 82,00 410,00         
5 2 91,00 182,00         
6 3 132,00 396,00         
7 2 155,00 310,00         
8 2 216,00 432,00         

5 15,00 75,00           

10 55,00 550,00         

10 6,00 60,00           
10 8,00 80,00           
10 10,00 100,00         

4 5 15,00 75,00           
5 5 17,00 85,00           

35 15,00 525,00         
2 10 16,00 160,00         

35 19,00 665,00         
30 21,00 630,00         

5 20 28,00 560,00         
6 10 33,00 330,00         
7 5 39,00 195,00         
8 3 57,00 171,00         
9 3 14,00 42,00           
10 3 20,00 60,00           
11 3 22,00 66,00           
12 3 27,00 81,00           
13 2 32,00 64,00           
14 2 41,00 82,00           

6 36,00 216,00         
2 2 41,00 82,00           

5 45,00 225,00         
3 55,00 165,00         

5 3 86,00 258,00         
6 3 97,00 291,00         
7 2 151,00 302,00         
8 2 281,00 562,00         

Φ90

Φ200

3

Z Πεδιλογωνιές  , χυτοσιδηρές , με  φλάντζες , PN16 , 
DN80 – εποξεική βαφή

Φ110

Φ160

Φ110 Χ 3/4'' 

E Ζιμπώ Χυτοσιδηρό, συστολικό , πλήρες  (με 
λάστιχα & τις ανάλογες βίδες ) - εποξεική βαφή. 

1 PVC Φ63 (DN50) σε αμίαντο (Α/C) DN 60

Φ125
Φ140

Φ110 Χ 3/4'' 

Φ63Χ1
Φ90Χ1

Φ140Χ3/4
Φ160Χ3/4
Φ200Χ1''

Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης   (με λάστιχα 
& τις ανάλογες βίδες ) - εποξεική βαφή, για 

σωλήνα PVC

3

1

Φ140

1

1 Φ63 Χ 3/4'' 
Φ75 Χ 3/4

Φ90 Χ 3/4'' 
4

Θ
Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης   (με λάστιχα 

& τις ανάλογες βίδες ) - εποξεική βαφή, για 
σωλήνα PE 

Φ125 Χ 3/4'' 

Φ110Χ1

Φ110
Φ125

Τάπα, χυτοσιδηρή ,πλήρης   (με λάστιχα & τις 
ανάλογες βίδες ) - εποξεική βαφή, με αγκύρωση

 Φ75

Φ160Χ1

90°

H

Φ140Χ1
Φ125Χ1

  Φ63 

Φ160
Φ200

Φ63 Χ 3/4''
2 Φ90 Χ 3/4''

Φ140Χ1''

4

Φ125 Χ 1''

1

Ι

3  Φ90





Σελίδα 4

5 10,00 50,00           
5 17,00 85,00           

3 5 22,00 110,00         
4 5 34,00 170,00         

25 282,00 7.050,00      

2 20,00 40,00           
2 2 21,00 42,00           
3 2 23,00 46,00           

2 27,00 54,00           
2 30,00 60,00           
1 48,00 48,00           

2 21,00 42,00           
2 33,00 66,00           
2 49,00 98,00           
2 54,00 108,00         
2 80,00 160,00         

5 54,00 270,00         
3 73,00 219,00         
5 74,00 370,00         
3 84,00 252,00         
3 90,00 270,00         
3 104,00 312,00         
2 107,00 214,00         
2 145,00 290,00         

3 48,00 144,00         
1 62,00 62,00           
1 72,00 72,00           

90 22,00 1.980,00      

10 58,00 580,00         
5 88,00 440,00         

120 18,00 2.160,00      

Λ Υδροστόμια πυρκαγιάς , υπέργεια , DN Φ80 Β.Τ. 

Φ110

1 Φ63

Φ140

2 Φ90

Μ Συστολές , χυτοσιδηρές , PN 16 , 2 Κεφαλών  για 
PVC   (ελαστικοί δακτύλιοι) - εποξεική βαφή

1 Φ75/63  

4 Φ110/63  
Φ90/63  
Φ75/90

5 Φ110/90  
6 Φ160/110  

Ν Ταυ , χυτοσιδηρό , PN 16 , 3 Κεφαλών για PVC   
(ελαστικοί δακτύλιοι) - εποξεική βαφή

1 Φ63/63
2 Φ90/90
3 Φ110/90 
4 Φ110/110  
5 Φ125/110

Ξ Ταυ , χυτοσιδηρό , PN 16 , με  φλάντζες , εποξεική 
βαφή

1 DΝ60/60  
2 DΝ80/60  
3 DΝ80/80  
4 DΝ100/80  
5 DΝ100/100  
6 DΝ125/80  
7 DΝ125/125  
8 DΝ150/150  

Ο
Ταυ , χυτοσιδηρό , PN 16 , 2 Κεφαλών και μιας 

φλάντζας για PVC   (ελαστικοί δακτύλιοι) ,  
εποξεική βαφή

1 Φ90/80
2 Φ110/80 
3 Φ110/100

1 L=25 ή 30 cm  

Π Φρεάτια Βανών  σταθερού  καλύμματος , Φ80 
ελάχιστου ύψους 270mm  

Ρ Ενωτικό δύο  φλαντζών (ορθοστάτες) χυτοσιδηρό , 
PN16 , DN80

2 L=80 cm  

Σ Καλύμματα Χυτοσιδηρών Φρεατίων Υδρομέτρων  
33 Χ 33  Β125 (πλήρες)

Κ Τάπα, χυτοσιδηρή ,πλήρης   (με λάστιχα & τις 
ανάλογες βίδες ) - εποξεική βαφή, με μούφα





Σελίδα 5

100 15,00 1.500,00      

30 15,00 450,00         
30 21,00 630,00         
20 25,00 500,00         
20 39,00 780,00         

5 10 45,00 450,00         
10 47,00 470,00         
2 75,00 150,00         

8 6 75,00 450,00         
2 130,00 260,00         

10 1 177,00 177,00         
Φ
1 2 5,00 10,00           
2
3 2 9,00 18,00           
4 2 10,00 20,00           
5 2 13,00 26,00           
6
7
8

Χ

1 4 46,00 184,00         
2 2 48,00 96,00           
3 2 54,00 108,00         
4 2 70,00 140,00         
5 3 88,00 264,00         
6 2 115,00 230,00         
7 163,00

ΑΞΙΑ 45.175,00     
Φ.Π.Α 24% 10.842,00     

ΣΥΝΟΛΟ 56.017,00     

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

              Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
                                                                                                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

266-297mm

133-159mm

Φλάντζες τρελλές για λαιμούς ΡΕ

Φ75

    ΒΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ                                            ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

159-192mm
194-226mm

Eνωτικά Χυτοσιδηρά θηλυκά (ΜΦ-ΦΛ) με εποξική 
βαφή για PVC 

Φ125

2 Φ90

Τ Καπάκι Χυτοσιδηρών Φρεατίων Υδρομέτρων  31,5 
Χ 31,5  Β125

Υ

6 Φ160
7 Φ200 ( 8 οπες )

Φ140
Φ160

Φ200 ( 12 οπες )

Φ90

9 Φ250

Φ63

88-117mm

Φ315

Φ200
Φλαντζοζιμπώ χυτοσιδηρά ΡΝ 16 ΑΤΜ μεγάλου 

εύρους
60-80mm

3 Φ110
4

1

  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ

ΛΑΜΙΑ 12/7/2017

Φ140
Φ125

Φ63

70-90mm

Φ110





Σελίδα 1

Ποσότητα Tιμή(€) Αξία(€)

10

50

15
15
5

45

ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α 24%

ΣΥΝΟΛΟ

                                                     ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

……………………………………………………………………………………………………..

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΜΕ Φ.Π.Α……………………………………………………..

Κάλυμμα Σχαρών υπονόμων , χυτοσιδηρών, 
κλάσεως C250, Διαστάσεων  ( 500 X 850 )

Β

Γ Καλύμματα φρεατίων , χυτοσιδηρά , κλάσεως B125

40Χ40 

Α

2

Δ Κάλυμμα Φρεατίου ,χυτοσιδηρό , στρογγυλό   
Φ600 - κλάσεως D400  

Σχάρες υπονόμων , χυτοσιδηρές , κλάσεως C250, 
Διαστάσεων ( 600-660 X 940-970 )

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

1 30Χ30 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ………………………….

3 50Χ50 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

Δ. Ε. Υ. Α. Λ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ–ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   
ΛΑΜΙΑΣ

       ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ





Σελίδα 2

Ποσότητα Tιμή (€) Αξία(€)

25
25
15
15
8
6
2

1 5
2 4

5
5
5

6 4
7 2
8 2

1 5
2 5

10
5
10
5
10
10
2
5
2

Δ

DN  65

Φ90 3
Φ75

Ζιμπώ Χυτοσιδηρό, πλήρες  (με λάστιχα & τις 
ανάλογες βίδες ) - εποξεική βαφή, για σωλήνα ΡΕ

Βάνες Ελαστικής Έμφραξης ,Φλαντζωτές 16ΑΤΜ 
,F4 με εποξεική βαφή

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

1

Φ110
5 Φ125

Γ Ζιμπώ Χυτοσιδηρό, πλήρες  (με λάστιχα & τις 
ανάλογες βίδες ) - εποξεική βαφή, για σωλήνα PVC 

Φ140
Φ160
Φ200

4

3 Φ90

Φ63

4 Φ110
5 Φ125
6 Φ140
7 Φ160
8

11 Φ315

9 Φ225
10 Φ250

Φ200

φ75

DN  1003

Φ63

Φλάντζα -ζυμπώ για σωλήνες PE/PVC , με 
αγκύρωση και εποξεική βαφήΒ

DN 2507
DN  2006
DN  1505

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

DN  802

DN  1254

Α





Σελίδα 3

1 5
2 2
3 5
4 5
5 2
6 3
7 2
8 2

15,00

10

10
10
10

4 5
5 5

35
2 10

35
30

5 20
6 10
7 5
8 3
9 3
10 3
11 3
12 3
13 2
14 2

6
2 2

5
3

5 3
6 3

Φ63
Φ75

Φ200

3

Φ90
Φ110

Φ160

Φ110 Χ 3/4'' 

Z Πεδιλογωνιές  , χυτοσιδηρές , με  φλάντζες , PN16 , 
DN80 – εποξεική βαφή

E Ζιμπώ Χυτοσιδηρό, συστολικό , πλήρες  (με 
λάστιχα & τις ανάλογες βίδες ) - εποξεική βαφή. 

1 PVC Φ63 (DN50) σε αμίαντο (Α/C) DN 60

Φ125
Φ140

Φ90 Χ 3/4'' 
4 Φ110 Χ 3/4'' 

Φ63Χ1

90°

H
Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης   (με λάστιχα 

& τις ανάλογες βίδες ) - εποξεική βαφή, για 
σωλήνα PVC

3

Φ90Χ1

Φ140Χ3/4
Φ160Χ3/4
Φ200Χ1''

1

Φ140

Θ
Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης   (με λάστιχα 

& τις ανάλογες βίδες ) - εποξεική βαφή, για 
σωλήνα PE 

Φ125 Χ 3/4'' 

Φ125

Τάπα, χυτοσιδηρή ,πλήρης   (με λάστιχα & τις 
ανάλογες βίδες ) - εποξεική βαφή, με αγκύρωση

 Φ75

Φ160Χ1

Φ110Χ1

1

Φ110

1 Φ63 Χ 3/4'' 
Φ75 Χ 3/4

3  Φ90

Φ140Χ1
Φ125Χ1

  Φ63 

Φ63 Χ 3/4''
2 Φ90 Χ 3/4''

Φ140Χ1''

4

Φ125 Χ 1''

1

Ι





Σελίδα 4

7 2
8 2

5
5

3 5
4 5

25

2
2 2
3 2

2
2
1

2
2
2
2
2

5
3
5
3
3
3
2
2

3
1
1

90

10
5

Φ160
Φ200

Λ Υδροστόμια πυρκαγιάς , υπέργεια , DN Φ80 Β.Τ. 

Φ110

1 Φ63

Φ140

2 Φ90

Μ Συστολές , χυτοσιδηρές , PN 16 , 2 Κεφαλών  για 
PVC   (ελαστικοί δακτύλιοι) - εποξεική βαφή

1 Φ75/63  

4 Φ110/63  
Φ90/63  
Φ75/90

5 Φ110/90  
6 Φ160/110  

Ν Ταυ , χυτοσιδηρό , PN 16 , 3 Κεφαλών για PVC   
(ελαστικοί δακτύλιοι) - εποξεική βαφή

1 Φ63/63
2 Φ90/90
3 Φ110/90 
4 Φ110/110  
5 Φ125/110

Ξ Ταυ , χυτοσιδηρό , PN 16 , με  φλάντζες , εποξεική 
βαφή

1 DΝ60/60  
2 DΝ80/60  
3 DΝ80/80  
4 DΝ100/80  
5 DΝ100/100  
6 DΝ125/80  
7 DΝ125/125  
8 DΝ150/150  

Ο
Ταυ , χυτοσιδηρό , PN 16 , 2 Κεφαλών και μιας 

φλάντζας για PVC   (ελαστικοί δακτύλιοι) ,  
εποξεική βαφή

1 Φ90/80
2 Φ110/80 
3 Φ110/100

1 L=25 ή 30 cm  

Π Φρεάτια Βανών  σταθερού  καλύμματος , Φ80 
ελάχιστου ύψους 270mm  

Ρ Ενωτικό δύο  φλαντζών (ορθοστάτες) χυτοσιδηρό , 
PN16 , DN80

2 L=80 cm  

Κ Τάπα, χυτοσιδηρή ,πλήρης   (με λάστιχα & τις 
ανάλογες βίδες ) - εποξεική βαφή, με μούφα





Σελίδα 5

120

100

30
30
20
20

5 10
10
2

8 6
2

10 1
Φ
1 2
2
3 2
4 2
5 2
6
7
8

Χ

1 4
2 2
3 2
4
5 3
6 2
7

ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α 24%

ΣΥΝΟΛΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΜΕ Φ.Π.Α……………………………………………………..

266-297mm

133-159mm
159-192mm

Σ Καλύμματα Χυτοσιδηρών Φρεατίων Υδρομέτρων  
33 Χ 33  Β125 (πλήρες)

Τ Καπάκι Χυτοσιδηρών Φρεατίων Υδρομέτρων  31,5 
Χ 31,5  Β125

Φ200 ( 12 οπες )

Φ90
Φ110
Φ125

Φ63
2 Φ90

Φλάντζες τρελλές για λαιμούς ΡΕ

Φ75

6 Φ160
7 Φ200 ( 8 οπες )

Φ140
Φ160

Φλαντζοζιμπώ χυτοσιδηρά ΡΝ 16 ΑΤΜ μεγάλου 
εύρους

60-80mm
70-90mm

                                                   ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

194-226mm

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

9 Φ250

Φ63

88-117mm

Φ200

3 Φ110
4

Φ140
Φ125

Υ Eνωτικά Χυτοσιδηρά θηλυκά (ΜΦ-ΦΛ) με εποξική 
βαφή για PVC 

1

Φ315
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

    Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει, για όλους τους κατασκευαστικούς οίκους των 
επιμέρους κατηγοριών προϊόντων τα εξής (επί ποινή αποκλεισμού)  :  
   Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται τα εργοστάσια κατασκευής και 
συναρμολόγησης – δοκιμής των προσφερόμενων προϊόντων ανά κατηγορία. 
    Πιστοποιητικό με το οποίο αποδεικνύεται η τήρηση ορισμένων προτύπων διασφάλισης 
ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 (ή ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 για όσο διάστημα είναι σε 
ισχύ) των κατασκευαστριών εταιριών, για όλα τα προσφερόμενα είδη ανά κατηγορία που να 
περιλαμβάνεται και ο συγκεκριμένος υπό προμήθεια εξοπλισμός , που βασίζονται στην 
σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και πιστοποιούνται από οργανισμούς που εφαρμόζουν τη 
σειρά ευρωπαϊκών προτύπων για την πιστοποίηση. Γίνονται δεκτά ισοδύναμα πιστοποιητικά 
από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη (Π.Δ 60/2007-ΑΡ ΦΕΚ 64/2007) 
   Οι πιστοποιήσεις ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 (ή ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 για όσο 
διάστημα είναι σε ισχύ) που θα προσκομιστούν ανά κατηγορία θα πρέπει να είναι των εταιριών 
οι οποίες δηλώθηκαν από το συμμετέχοντα (Υπεύθυνη Δήλωση). 
   Οι πιστοποιήσεις ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 (ή ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 για όσο 
διάστημα είναι σε ισχύ) που θα προσκομιστούν ανά κατηγορία θα πρέπει να αναφέρονται στην 
κατασκευή των ζητούμενων προϊόντων . 
   Τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστριών εταιριών, για όλα τα προσφερόμενα είδη ανά 
κατηγορία, που να περιλαμβάνεται και ο συγκεκριμένος υπό προμήθεια εξοπλισμός Τα 
τεχνικά φυλλάδια θα περιλαμβάνουν τα υλικά κατασκευής των μερών των προσφερόμενων 
ειδών. Σχέδια, διαστάσεις, βάρη, Πίεση λειτουργίας .  Τεχνικές Περιγραφές των υπό προμήθεια 
υλικών των κατηγοριών 
   Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 ετών των υπό προμήθεια υλικών (ύδρευσης ή 
αποχέτευσης ) είτε από το εργοστάσιο κατασκευής  είτε από τον προμηθευτή .  
   Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι τελείως καινούργια, αμεταχείριστα, πρόσφατης κατασκευής. 
   Οι τεχνικές προσφορές θα είναι γραμμένες όπως αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της 
παρούσης μελέτης, θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σημεία, και οποιαδήποτε ασάφεια θα 
ερμηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος. 
   Όλα τα δικαιολογητικά, έγγραφα, πιστοποιητικά και λοιπά κείμενα του φακέλου θα πρέπει να 
είναι υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα, πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα και σε 
ισχύ. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί σε ξένη γλώσσα θα υποβληθούν ξενόγλωσσα σε 
πρωτότυπο ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα και νομίμως μεταφρασμένα στην Ελληνική. 
Εξαίρεση αποτελούν τα τεχνικά φυλλάδια τα οποία μπορούν να υποβληθούν ως απλά 
φωτοαντίγραφα στην αγγλική. 

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
Γενικά χαρακτηριστικά 

Υλικό κατασκευής 
   Οι σχάρες ομβρίων , τα φρεάτια ύδρευσης, τα στρογγυλά φρεάτια θα είναι κατασκευασμένα 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ , ΕΝ 124 : 1994 , από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς 
γραφίτη ποιότητας GGG 40 τουλάχιστον σύμφωνα με το ΕΝ 1563  ή Grade 500-7 βάση του ISO 
1083.   

Σήμανση 
  Στην επιφάνεια του καλύμματος θα αναγράφονται ανάγλυφα οι ακόλουθες ενδείξεις ώστε να 
αποδεικνύεται ότι το κάλυμμα συμμορφώνεται με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 124 :1994 :  
Σύμβολα ελατού χυτοσιδήρου (GS, GGG40)  
Πρότυπο κατασκευής (EN 124)  
Κλάσης αντοχής (Β125) /C250/D400 κατά περίπτωση  
Λογότυπο κατασκευαστή  
Εμπορική ονομασία καλύμματος  
Λογότυπο τρίτου ανεξάρτητου φορέα πιστοποίησης ( ΝF, AENOR, κλπ)   
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   Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. επί ποινής αποκλεισμού, ζητά από τους διαγωνιζόμενους να προσκομίσουν 
μαζί με την προσφορά τους για τα προσφερόμενα προϊόντα αποχέτευσης  τα ακόλουθα: 

    Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του προσφερόμενου είδους με το πρότυπο ΕΝ 124 , εκδοθέν από 
ανεξάρτητο διαπιστευμένο τρίτο φορέα (NF, TUV, AENOR, SGS)  

ΣΧΑΡΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ (ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ / C250 ΚΑΤΑ ΕΝ 124) ΟΜΒΡΙΩΝ  
(Αύξων Αριθμός Α, Β) 

Περιγραφή. 
  Αφορά αποσπώμενες ορθογωνικές σχάρες, οι οποίες θα αποτελούνται από το πλαίσιο και την 
σχάρα , θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ124 και θα ανήκουν 
στην κατηγορία D 400 για εφαρμογές με εγκάρσια τοποθέτηση σε αυτοκινητόδρομους με αυξημένο 
φόρτο κυκλοφορίας 

Τεχνικά χαρακτηριστικά. 
  Οι σχάρες  θα πρέπει επίσης :  
Να έχουν αντιολισθητική εξωτερική επιφάνεια . 
Να έχουν το ελάχιστο βάρος ώστε να ανοίγουν εύκολα , με την λιγότερο δυνατή απαιτούμενη 
δύναμη ανοίγματος . 
Τα πλαίσια –καλύμματα θα πρέπει να είναι βαμμένα εξωτερικά με μη τοξική μαύρη βαφή  

ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΧΥΤ/ΡΟ (ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ / Β125 ΚΑΤΑ ΕΝ 124) 
(Αύξων Αριθμός Γ 1 έως 3) 

Περιγραφή  . 
   Το κάλυμμα φρεατίων και το πλαίσιο του θα συμμορφώνονται απόλυτα με όλες τις προϋποθέσεις 
του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 124 : 1994 κλάσης Β125 για τοποθέτηση σε πεζοδρόμια ή 
πεζόδρομους. Οι ανοχές και οι απαιτήσεις ως προς τις διαστάσεις θα είναι σύμφωνες με τις 
προϋποθέσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 124 :1994. Το κάλυμμα φρεατίων και το πλαίσιο θα 
είναι απαλλαγμένα από κάθε ατέλεια χύτευσης , όπως προβλέπεται από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο 
ΕΝ 124 : 1994 και οποιαδήποτε εσοχή δεν θα αναπληρώνεται με ξένη ύλη.  

  Τεχνικά χαρακτηριστικά  . 
   Τα φρεάτια θα πρέπει επίσης :  
Να έχουν αντιολισθητική εξωτερική επιφάνεια . 
Να έχουν το ελάχιστο βάρος ώστε να ανοίγουν εύκολα , με την λιγότερο δυνατή απαιτούμενη 
δύναμη ανοίγματος . 
Τα πλαίσια – καλύμματα θα πρέπει να είναι βαμμένα εξωτερικά με μη τοξική μαύρη βαφή .  

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΧΥΤ/ΡΟ (ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ D400 ΚΑΤΑ EN 124) 
(Αύξων Αριθμός Δ) 

Περιγραφή 
   Το πλαίσιο των καλυμμάτων θα είναι κυκλικό θα φέρει νευρώσεις μεταξύ κάθετου και οριζόντιου 
τμήματος και θα μπορεί να φέρει πρόσθετη ενίσχυση με γωνίες για καλύτερο εγκιβωτισμό του με 
τσιμέντο. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά . 
  Τα στρογγυλά φρεάτια θα πρέπει επίσης :  
Να έχουν αντιολισθητική εξωτερική επιφάνεια . 
Το κάλυμμα θα έχει αντικλεπτικό σύστημα, το οποίο δεν θα επιτρέπει την αφαίρεση του καλύμματος 
από το πλαίσιο 
Να έχουν το ελάχιστο βάρος ώστε να ανοίγουν εύκολα , με την λιγότερο δυνατή απαιτούμενη 
δύναμη ανοίγματος . 
Να είναι συνδεδεμένα με το πλαίσιο με τέτοιο τρόπο (αρθρωτά ) ώστε όταν αυτά ανοίγουν πλήρως , 
να δημιουργούν κατ’ ελάχιστον 110ο με το οριζόντιο επίπεδο . 
Να ασφαλίζουν στην ανοικτή θέση , εξασφαλίζοντας την ασφάλεια εργασίας εντός του φρεατίου . 
Να διαθέτουν μηχανισμό κλειδώματος με το πλαίσιο με μεταλλικά εξαρτήματα από ανοξείδωτο 
χάλυβα και ειδικό κλειδί ώστε να αποκλείεται το ξεκλείδωμα με συνήθη κλειδιά ή εργαλεία .Επίσης 
θα πρέπει να είναι αδύνατη η παραβίαση ή αφαίρεση οποιουδήποτε επιμέρους καλύμματος του 
φρεατίου με τον μηχανισμό κλειδώματος ενεργοποιημένο .  
Κάθε φρεάτιο θα συνοδεύεται και από το αντίστοιχο κλειδί κλειδώματος του καλύμματος με το 
πλαίσιο . 
Παρέμβυσμα απόσβεσης  





 3 

Το παρέμβυσμα απόσβεσης θα είναι τοποθετημένο επί του πλαισίου σε διαμορφωμένη έδρα. 
Σκοπός του παρεμβύσματος είναι να αποφεύγεται η απευθείας επαφή μεταξύ καλύμματος και 
πλαισίου εξασφαλίζοντας στην συναρμογή σταθερότητα και αθόρυβη λειτουργία, ανεξάρτητα από τις 
κυκλοφοριακές συνθήκες. Το υλικό του παρεμβύσματος απόσβεσης θα είναι πλαστικό (π.χ. ΡΕΡΡ, 
ΡΡ, ΡΕ) με αποδεδειγμένη αντοχή σε συνθήκες διέλευσης οχημάτων 
Τα πλαίσια και καλύμματα θα πρέπει να είναι βαμμένα εξωτερικά με μη τοξική μαύρη βαφή . 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
 

Γενικά χαρακτηριστικά 
  Επί ποινή αποκλεισμού κάθε χυτοσίδηρο εξάρτημα ύδρευσης  θα φέρει ανάγλυφη σήμανση 
των παρακάτω στοιχείων : 
Επωνυμία κατασκευαστή  
Ονομαστική διάμετρο  
Ονομαστική πίεση  
Υλικό κατασκευής  
Επίσης (επί ποινή αποκλεισμού) κάθε χυτοσίδηρο εξάρτημα ύδρευσης  πρέπει να διαθέτει  
πιστοποιητικό καταλληλότητας (βαφής, ελαστικών –όπου απαιτείτε ) για πόσιμο νερό ή 
πιστοποιητικό καταλληλότητας τελικού προϊόντος . 
Εξαιρούνται οι κατηγορίες Λ, Π,Σ,Τ, Φ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ)   

ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΕΣ 16  ΑΤΜ F4 
 (Αύξων αριθμός Α 1 έως 7) 

Περιγραφή   
    Η προδιαγραφή αυτή αφορά την προμήθεια  χυτοσιδηρών δικλείδων με σύρτη, με 
φλάντζες και με ελαστική έμφραξη, οι οποίες θα τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία του 
δικτύου ύδρευσης της πόλης εντός του εδάφους και ο χειρισμός τους θα γίνεται με ειδικό 
κλειδί μέσω φρεατίου χειρισμού δικλείδας. 
    Οι δικλείδες θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1074-1 & 2 καθώς και 
το ΕΝ 1171, τα οποία καθορίζουν το σχεδιασμό και τις συνθήκες λειτουργίας των δικλείδων, 
καθώς και τα υλικά κατασκευής τους. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
   Οι δικλείδες θα είναι πίεσης λειτουργίας 16  ατμ. και η πίεση δοκιμής τους θα είναι 24 
(37,5) ατμ σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12266-1:2003 . Το σώμα και το κάλυμμα των 
δικλείδων θα είναι κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη τουλάχιστον 
GGG40 σύμφωνα με το πρότυπο EN – JS 1030 κατά ΕΝ 1563.   
    Τα σώματα και τα καλύμματα μετά την χύτευση πρέπει να παρουσιάζουν λεία επιφάνεια 
χωρίς λέπια, εξογκώματα ή αστοχίες χυτηρίου. 
    Απαγορεύεται η πλήρωση των παραπάνω κοιλοτήτων με ξένη ύλη. 
Οι δικλείδες θα πρέπει να καθαριστούν και αμμοβοληθούν σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο 
ISO 8501.1S A2.5. 
    Δεν θα γίνει εξωτερική επάλειψη των δικλείδων αν δεν προηγηθεί καθαρισμός και 
απαλλαγή από σκουριές και αν δεν έχει γίνει επιθεώρηση της ΔΕΥΑ Λαμίας εφ’ όσον ζητηθεί. 
    Οι δικλείδες θα επαλειφθούν εξωτερικά με αντιδιαβρωτικό χρώμα υψηλής αντοχής για 
υπόγεια χρήση όπως για παράδειγμα εποξεική στρώση μετά από υπόστρωμα (Primer) 
ψευδαργύρου ή πολυουρεθάνη, λιθανθρακόπισσα εποξεικής βάσεως, RILSAN, NYLON 11 ή 
άλλο ισοδύναμο ή καλύτερο υλικό πάχους τουλάχιστον 250 μm. 
    Επίσης θα βαφούν και εσωτερικά πριν την τοποθέτηση του ελαστικού, με συνολικό πάχος 
βαφής τουλάχιστον 250 μm σύμφωνα με το πρότυπο DIN 30677. 
    Ο κατασκευαστής υποχρεούται να παραδώσει πιστοποιητικό για την καταλληλότητα της 
βαφής για πόσιμο νερό. 
   Τα άκρα των δικλείδων θα είναι διαμορφωμένα σε ωτίδες ώστε η σύνδεσή τους με τον 
εκατέρωθεν αγωγό να γίνει με ειδικά τεμάχια με ωτίδες. 
Οι διαστάσεις των ωτίδων θα είναι σύμφωνα με το EN 1092-2. 
Οι κοχλίες, τα περικόχλια και οι ροδέλες που θα χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε μέρος της 
βάνας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ελάχιστης περιεκτικότητας σε χρώμιο 11.5%. 
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Μεταξύ των φλαντζών του σώματος και του καλύμματος εάν υπάρχουν, καθώς και μεταξύ 
των φλαντζών των άκρων της δικλείδας και των εκατέρωθεν ειδικών τεμαχίων, θα υπάρχει 
ελαστικό παρέμβυσμα τουλάχιστον από Nitrile Rubber Grade T  κατά BS 2494 ή ισοδύναμο 
υλικό. 
    Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη κατάλληλης διαμόρφωσης της καμπάνας (καλύμματος) 
για τοποθέτηση οδηγού προστατευτικού σωλήνα (Protection tube).                                                  
Οι δικλείδες θα είναι μη ανυψωμένου βάκτρου. Το βάκτρο θα είναι κατασκευασμένο από 
ανοξείδωτο χάλυβα με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χρώμιο 11,5% ή από κράμα χαλκού 
υψηλής αντοχής (π.χ. φωσφορούχος ορείχαλκος) ή ισοδύναμο υλικό. 
    Η δικλείδα θα κλείνει όταν το βάκτρο περιστρέφεται δεξιόστροφα. Το 
υποπολλαπλασιαστικό χειριστήριο θα πρέπει να εξασφαλίζει την λειτουργία της δικλείδας με 
την δύναμη ενός ατόμου και μόνο. 
    Ο αριθμός στροφών που απαιτούνται για να ανοίξει πλήρως μια κλειστή δικλείδα ή 
αντιστρόφως να κλείσει μια εντελώς ανοικτή θα  προσδιορίζεται σαφώς στην προσφορά του 
προμηθευτή. 
    Η στεγανοποίηση του βάκτρου θα επιτυγχάνεται με δακτυλίους O-rings υψηλής αντοχής 
σε διάβρωση και κατάλληλους για στεγανότητα σε θερμοκρασίες μέχρι 70ο C (θα πρέπει να 
υπάρχουν τουλάχιστον δύο, τέτοιοι δακτύλιοι) ή άλλο ισοδύναμο τρόπο στεγανοποίησης που 
θα εγκριθεί από την Υπηρεσία, με την προϋπόθεση ότι δεν θα απαιτείται σύσφιξη για την 
επίτευξη στεγάνωσης. 
   Η κατασκευή του βάκτρου θα εξασφαλίζει τα παρακάτω : 
  Απόλυτα λεία επιφάνεια επαφής βάκτρου και διάταξης στεγάνωσης. 
  Αντικατάσταση βάκτρου και διάταξη στεγάνωσης χωρίς να απαιτείται αποσυναρμολόγηση 
του κυρίως καλύμματος (καμπάνα) από το σώμα της δικλείδας. 
  Το περικόχλιο του βάκτρου (stem nut) θα είναι κατασκευασμένο από κράμα χαλκού υψηλής 
αντοχής (π.χ. φωσφορούχο ορείχαλκο) ή ανοξείδωτο χάλυβα. Θα πρέπει να υπάρχει διάταξη 
στερέωσης του περικόχλιου στο σύρτη ώστε μετά την αφαίρεση του βάκτρου να παραμένει 
στη θέση του και τα διάκενα μεταξύ σύρτου και περικόχλιου να είναι τα ελάχιστα δυνατά. 
  Το σώμα της δικλείδας 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 ή επωνυμία κατασκευαστή. 
   Ο σύρτης θα είναι κατασκευασμένος από χυτοσίδηρο τουλάχιστον GGG40  κατά ΕΝ 1563 
και θα είναι επικαλυμμένος με συνθετικό ελαστικό υψηλής αντοχής τουλάχιστον Nitrile rubber 
grade T κατά BS 2494 ή ισοδύναμο υλικό κατάλληλο για πόσιμο νερό ώστε να επιτυγχάνεται 
ελαστική έμφραξη. 
  Οι δικλείδες θα έχουν στο επάνω άκρο του βάκτρου τετράγωνη κεφαλή 27Χ27 χλσ. 
ωφέλιμου μήκους 30 χλσ. τουλάχιστον, προσαρμοσμένη και στερεωμένη με ασφαλιστικό 
κοχλία στο άκρο του βάκτρου. 
  Η τετράγωνη αυτή κεφαλή τοποθετείται για να είναι δυνατή η λειτουργία της δικλείδας με τα 
υπάρχοντα κλειδιά χειρισμού των δικλείδων. 
  Οι δικλείδες όταν είναι ανοικτές θα πρέπει να ελευθερώνουν πλήρως την διατομή που 
αντιστοιχεί στην ονομαστική τους διάμετρο και να έχουν εσωτερικά κατάλληλη διαμόρφωση 
απαλλαγμένη εγκοπών κλπ. στο κάτω μέρος ώστε να αποτρέπεται ενδεχόμενη επικάθιση 
φερτών (π.χ. χαλίκι, άμμος) που να καθιστά προβληματική τη στεγανότητα κατά το κλείσιμο 
της δικλείδας.  
  Οι δικλείδες θα είναι κατάλληλης κατασκευής ώστε σε περίπτωση ενδεχόμενης επισκευής 
το κυρίως μέρος της δικλείδας δεν θα αποσυνδέεται από την σωλήνωση και θα επιτρέπεται η 
αντικατάσταση του άνω τμήματος, σύρτη, βάκτρου κ.λ.π. 
  Το μήκος των δικλείδων θα είναι σύμφωνο με το πρότυπο ISO5752 σειρά 14 (μικρού 
μήκους)  . 
  Ο άξονας θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316. 
  Οι δικλείδες θα συνοδεύονται από τον απαραίτητο αριθμό κοχλιών και ελαστικών  
παρεμβυσμάτων τα οποία χρειάζονται για την εγκατάστασή τους στο δίκτυο. 

1. Έλεγχοι και Δοκιμές 
    Ο έλεγχος και η επιθεώρηση των δικλείδων θα γίνει από εκπροσώπους της ΔΕΥΑ Λαμίας  
που θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση στα τμήματα του εργοστασίου κατασκευής που έχουν 
σχέση με την επιθεώρηση και τις δοκιμές των δικλείδων που ελέγχονται. Ο προμηθευτής 
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είναι υποχρεωμένος να χορηγεί χωρίς καμία επιβάρυνση όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
για να εξακριβώσει ο ελεγκτής ότι οι δικλείδες είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με αυτά που 
αναφέρονται στην Τεχνική Προδιαγραφή. 
3.1. Έλεγχοι διενεργούμενοι σε κάθε μια δικλείδα. 
3.1.1. Επιθεώρηση - Έλεγχοι λειτουργίας: 
Τήρηση δεδομένων παραγγελίας. 
Έλεγχος τύπου (πεταλούδας, σύρτου) μορφής, εξοπλισμού (π.χ. ο τρόπος κλεισίματος, 
λειτουργίας, ύπαρξη παρελκόμενων) 
Έλεγχος ευκρινούς αναγραφής στοιχείων κατασκευαστή και στοιχείων δικλείδας (ονομαστική 
διάμετρος και πίεση) 
Έλεγχος προστατευτικής στρώσεως εσωτερικώς και εξωτερικώς (με γυμνό οφθαλμό) 
Έλεγχος λειτουργίας (άνοιγμα - κλείσιμο) και κατεύθυνσης κλεισίματος 
3.1.2.  Δοκιμή αντοχής και στεγανότητας 
- Δοκιμή αντοχής κελύφους σε πίεση 24   ατμ. κατά ΕΝ 12266-1:2003. 
   Η δοκιμή θα γίνει με την δικλείδα σε θέση ανοικτή ή μερικώς ανοικτή με το κέλυφος 
αδειασμένο από αέρα. 
   Η πίεση πρέπει να διατηρείται σταθερή σ’ όλο το διάστημα της δοκιμής χωρίς προσθήκη 
νερού. 
Η δικλείδα πρέπει προηγουμένως να έχει καθαρισθεί και στεγνώσει. 
- Δοκιμή στεγανότητας κελύφους θα γίνει ίδια με την προηγούμενη ή θα συγχωνευθούν σε 
μία. 
- Δοκιμή στεγανότητας κλειστής δικλείδας κατά ΕΝ 12266-1:2003. Αρχικά η δικλείδα θα 
γεμίσει νερό σε θέση ανοικτή, θα κλείσει,  θα απομακρυνθεί το νερό και θα στεγνώσει η 
δικλείδα από τη μία πλευρά. Η πίεση θα ανέλθει σε 17.6   ατμ. (1.1 χ ΡΝ) σύμφωνα με το ΕΝ 
12266-1:2003. και θα παραμένει σταθερή χωρίς την προσθήκη νερού ενώ συγχρόνως θα 
παρακολουθείται η στεγανότητά της. 
   Κατά την διάρκεια της δοκιμής δεν πρέπει να παρατηρηθούν σταγόνες ή εφίδρωση από 
την στεγνή πλευρά ούτε πτώση της πίεσης. 
Η δοκιμή επαναλαμβάνεται και από την άλλη πλευρά. 
3.2.  Δοκιμές ενεργούμενες δειγματοληπτικά 
3.2.1.  Δοκιμή απαιτούμενης δύναμης για τον χειρισμό των δικλείδων σε πίεση 16 (25) ατμ. 
3.2.2. Έλεγχοι ποιότητας υλικών : χημική ανάλυση όλων των υλικών κατασκευής της 
δικλείδας, έλεγχος ελκυσμού, έλεγχος σκληρότητας σε διάτρηση. 
3.2.3. Έλεγχος των μπουλονιών και παξιμαδιών. 
3.2.4. Έλεγχος επιφάνειας ωτίδων (διαστάσεις, οπές μπουλονιών, ραβδώσεις). 
3.3.  Πυκνότητες δειγματοληψιών 
Η πυκνότητα των δειγματοληψιών θα καθορισθεί από την επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
3.4.  Έλεγχος των δικλείδων στο δίκτυο. 
   Ο έλεγχος των δικλείδων θα γίνει όταν δοκιμαστούν οι αγωγοί του δικτύου στους οποίους 
είναι τοποθετημένες οι δικλείδες: 
3.5.  Όλα τα έξοδα δοκιμών επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 
   Κατά τον έλεγχο ποιότητας των υλικών μπορεί να απαιτηθεί η καταστροφή δικλείδων, το 
κόστος των οποίων επίσης επιβαρύνει τον προμηθευτή. 
3.6. Οι παραπάνω έλεγχοι και η επιθεώρηση δεν απαλλάσσουν τον ανάδοχο από την 
ευθύνη για παράδοση των δικλείδων σύμφωνα με τους όρους της παρούσας συγγραφής 
υποχρεώσεων. 
3.7 Οι προς παράδοση δικλείδες θα συνοδεύονται με  πιστοποιητικό δοκιμής από το πάγκο 
δοκιμών του κατασκευαστή σύμφωνα με το ΕΝ 387-1 .Το ίδιο ισχύει και για τα δείγματα 
εφόσον ζητηθούν (επί ποινή αποκλεισμού ) κατά την φάση του διαγωνισμού . 

4. Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν με την προσφορά: 
Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. επί ποινής αποκλεισμού, ζητά από τους διαγωνιζόμενους να προσκομίσουν 

μαζί με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 
1) Πλήρη τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων βανών, όπου θα πρέπει να σημειώνεται ο 
αριθμός στροφών για το πλήρες άνοιγμα καθώς και η απαιτούμενη ροπή (Νm). 
2)  Απώλειες πιέσεως στο πεδίο λειτουργίας. 
3) Κατάθεση Πιστοποιητικού χημικής ανάλυσης των υλικών κατασκευής των δικλείδων 
(Υλικό σώματος, βάκτρου και σύρτη) από ανεξάρτητο διαπιστευμένο εργαστήριο, ώστε να 
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διαπιστευτεί η ποιότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών κατασκευής καθώς και η 
συμμόρφωση τους με τα πρότυπα της χημικής τους σύστασης).                                                   
4) Πιστοποιητικό επίσημης αρχής για την καταλληλότητα σε χρήση πόσιμου νερού του 
ελαστικού υλικού που χρησιμοποιείται στο σύρτη, καθώς και για την καταλληλότητα σε 
χρήση πόσιμου νερού του υλικού βαφής των δικλείδων 
5) Πιστοποιητικό επίσημης αρχής για τη συμμόρφωση του ελαστικού υλικού του σύρτη, με το 
διεθνές πρότυπο ΕΝ 681-1. 
7) Πιστοποιητικό ανεξάρτητου φορέα ,για την συμμόρφωση των δικλείδων με το πρότυπο EN 
1074-1 & 2 
8) Το εργοστάσιο κατασκευής πρέπει να διαθέτει πάγκο δοκιμών των προσφερόμενων 
δικλείδων σύμφωνα με το ΕΝ 387-1 και ο οποίος πρέπει να είναι  πιστοποιημένος από 
ανεξάρτητο φορέα (ο οποίος θα φέρει διαπίστευση κατά ΕΝ17025 ) για την ικανότητα του 
αυτή . Κατασκευαστικά στοιχεία του πάγκου δοκιμών καθώς και το πιστοποιητικό ΕΝ17025 
του φορέα πιστοποίησης πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού . 
ΦΛΑΝΤΖΑ - ΖΙΜΠΩ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ PE/PVC  ΜΕ ΑΓΚΥΡΩΣΗ - ΕΠΟΞΕΙΚΗ ΒΑΦΗ 16 & 25 

ΑΤΜ 
 (Αύξων Αριθμός Β 1 έως 8) 

Περιγραφή   
   Οι σύνδεσμοι προορίζονται για τοποθέτηση εντός του εδάφους και  για την σύνδεση  από την μία 
πλευρά σωλήνα πολυαιθυλενίου ή PVC   και από την άλλη μεριά φλάντζας που είναι στο άκρο 
σωλήνα ή ειδικού τεμαχίου ή βάνας . 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
    Οι σύνδεσμοι θα αποτελούνται από δύο μεταλλικά τεμάχια , ένα ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας 
,και δακτύλιο αγκύρωσης. Το ένα από τα μεταλλικά τεμάχια του συνδέσμου θα φέρει φλάντζα με 
οπές σχήματος ελλείψεως (οβάλ) ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση της με φλάντζες διαφόρων τύπων 
(κατά ΕΝ 1092-2) για την ονομαστική διάμετρο της φλάντζας . 
    Το  άλλο τεμάχιο θα έχει διαμόρφωση τέτοια ώστε να είναι δυνατή , μέσω κοχλιών –εντατήρων , η 
σύσφιξη του ελαστικού δακτυλίου στεγανότητας και του δακτυλίου αγκύρωσης μεταξύ δύο τεμαχίων 
του συνδέσμου και του ευθέως άκρου του σωλήνα . Έτσι θα πρέπει να επιτυγχάνεται απόλυτη 
στεγανότητα της σύνδεσης στην ονομαστική πίεση λειτουργίας (PN). 
    Επιτρεπτό είναι η στεγάνωση να επιτυγχάνεται μέσω απλής διείσδυσης του συνδέσμου στον 
σωλήνα .Στην περίπτωση αυτή , ο ελαστικός δακτύλιος στεγανότητας θα είναι προσαρμοσμένος 
σταθερά στο τεμάχιο που προσαρμόζεται στο ευθύ άκρο του σωλήνα . 
    Σε κάθε περίπτωση ο σύνδεσμος μετά την εφαρμογή , θα πρέπει να εξαρμώνεται πλήρως και να 
επαναχρησιμοποιείται χωρίς την χρήση ειδικών εργαλείων ή αναλώσιμων υλικών  

Γενικά Χαρακτηριστικά . 
α. Υλικά Κατασκευής : 

Σώμα και Φλάντζα : Ελατός   Χυτοσίδηρος Τουλάχιστον GGG40  κατά ΕΝ 1563. 
 (Ελαστικοί Δακτύλιοι Στεγανοποίησης : EPDM, NBR κατάλληλο για πόσιμο νερό. 
Κοχλίες –Περικόχλια Συγκράτησης διάταξης αγκύρωσης : Χάλυβας με ειδική αντιδιαβρωτική 
προστασία  (DACROMET /F114) κατασκευασμένα κατά DIN 931,934,125 ή ανοξείδωτος χάλυβας  
Διάταξη αγκύρωσης : Χάλυβας F114 με ειδική αντιδιαβρωτική προστασία   ή ανοξείδωτος χάλυβας  
Πίεση λειτουργίας : 16  & 25 bar  

β. Βαφή 
  Τα εξαρτήματα φλάντζα ζιμπώ (αγκύρωση) πρέπει να είναι βαμμένα εσωτερικά και εξωτερικά με 
δύο τουλάχιστον στρώσεις από αντιδιαβρωτική βαφή υψηλής αντοχής , κατάλληλου πάχους και 
κατάλληλο για χρήση σε πόσιμο νερό και υπόγεια τοποθέτηση.  
Η βαφή είναι  εποξεική  με πάχος 250  μm. 
ΖΙΜΠΩ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΟ ΠΛΗΡΕΣ (ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ & ΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΒΙΔΕΣ ) 

- ΕΠΟΞΕΙΚΗ ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ  PVC 
 (Αύξων Αριθμός Γ 1 έως 11) 

Περιγραφή 
  Οι σύνδεσμοι προορίζονται για τοποθέτηση εντός του εδάφους και  για την σύνδεση  σωλήνα   
PVC με σωλήνα PVC  .H υπηρεσία ζητεί τα ζιμπώ να έχουν μεγάλο μήκος για την αποφυγή 
εσφαλμένων συνδέσεων λόγω μη επαρκούς μήκους , που έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν . 

 Τεχνικά χαρακτηριστικά 
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  Σύνδεσμος ζιμπώ μακρύλαιμος , πλήρης, δηλαδή μαζί με τους συνδέσμους –σώμα , κοχλίες και 
περικόχλια καθώς και τους ελαστικούς συνδέσμους στεγανότητας  και βίδες .  
Τα υλικά κατασκευής των επιμέρους εξαρτημάτων θα είναι :  
Σώμα  : Χυτοσίδηρος κλάσεως τουλάχιστον GGG40  κατά ΕΝ 1563. 
Σύνδεσμοι   : Χυτοσίδηρος κλάσεως τουλάχιστον GGG40  κατά ΕΝ 1563. 
Κοχλίες –Περικόχλια :  Χάλυβας με ειδική αντιδιαβρωτική προστασία ή ανοξείδωτος χάλυβας. 
Ελαστικοί Σύνδεσμοι Στεγανότητας : EPDM, NBR κατάλληλο για πόσιμο νερό. 
Βαφή μεταλλικών μερών : Εσωτερική και εξωτερική  εποξεική βαφή πάχους 250μ τουλάχιστον  
Οι σύνδεσμοι θα πρέπει να μπορούν να επιτυγχάνουν ασφαλή σύνδεση ακόμη και εάν οι αγωγοί 
που συνδέονται παρουσιάζουν γωνιακή απόκλιση μεταξύ τους 80 τουλάχιστον και πλέον στην μία ή 
και στις δύο πλευρές εφαρμογής τους. 
Ελάχιστα  ωφέλιμα μήκη  
Φ63 : 140 χιλ, Φ75 : 140 χιλ, Φ90 : 140 χιλ, Φ110 : 160 χιλ, Φ125 : 160 χιλ, Φ140 : 160 χιλ,   
Φ160 : 200 χιλ, Φ200 : 200 χιλ, Φ225 : 200 χιλ , Φ250 :  230 χιλ, Φ315 : 230 χιλ 

  ΖΙΜΠΩ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΠΛΗΡΕΣ ( ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ & ΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΒΙΔΕΣ ) _ ΕΠΟΞΕΙΚΗ 
ΒΑΦΗ, ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ 

(Αύξων Αριθμός Δ 1 έως 8) 
   Οι σέλλες επισκευής προορίζονται για την επισκευή εντός του εδάφους ενώσεων σωλήνα 
πολυαιθυλενίου (μετωπική ή με ηλεκτρομούφες ) καθώς και ρηγμάτων/σκισίματα επιτυγχάνοντας 
τερματισμό της διαρροής χωρίς την διακοπή  τροφοδότησης του αγωγού.  
Επίσης οι σέλλες επισκευής για την επισκευή εντός του εδάφους ενώσεων σωλήνα PVC (κεφάλια ) 
καθώς και ρηγμάτων/σκισίματα επιτυγχάνοντας τερματισμό της διαρροής χωρίς την διακοπή  
τροφοδότησης του αγωγού.  
Τέλος θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν απλός σύνδεσμος για σωλήνες PE – 
PVC.      
Οι σέλλες επισκευής σωλήνα PE & PVC θα φέρουν σύστημα αγκύρωσης στα δύο άκρα του 
εξαρτήματος εμποδίζοντας με τον τρόπο αυτό την αξονική μετατόπιση του εξαρτήματος κατά την 
διάρκεια χρήσης του.           
Οι σέλλες επισκευής σωλήνα PE& PVC θα αποτελούνται από τα εξής εξαρτήματα: 
Άνω Τμήμα 
Κάτω Τμήμα 
Ελαστικός Δακτύλιος (σε κάθε πλευρά του εξαρτήματος) 
Σύστημα αγκύρωσης (σε κάθε πλευρά του εξαρτήματος) 
Κοχλίες 
 Οι σέλλες επισκευής σωλήνα PE & PVC θα αποτελούνται από δύο μεταλλικά τεμάχια (άνω - κάτω 
τμήμα), ένα ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, και δακτύλιο αγκύρωσης σε κάθε πλευρά του 
εξαρτήματος. 
Η στεγάνωση- αγκύρωση θα επιτυγχάνεται με σύσφιξη της σέλλας επισκευής επί του αγωγού μέσω 
κοχλιών που ενώνουν τα δύο τμήματα του.        
Κατά την σύσφιξη της σέλλας επισκευής σωλήνα PE & PVC θα αποφεύγεται η σημειακή 
καταπόνηση του αγωγού. Αυτό συμβαίνει επειδή πρέπει να ισχύουν τα εξής: 
Το πλάτος της σέλλας επισκευής PE & PVC θα είναι τουλάχιστον της τάξης της ονομαστικής 
διαμέτρου του αγωγού στον οποίο θα τοποθετηθεί. 
Θα υπάρχει διάταξη τέρματος στα δύο άκρα του, για την αποφυγή υπέρμετρης σύσφιξης. 
Θα αποκλείεται η στροφή του ζωστήρα περί του αγωγού, μετά την σύσφιξή του. 
 Σε κάθε περίπτωση ο σύνδεσμος μετά την εφαρμογή, θα πρέπει να εξαρμώνεται πλήρως και να 
επαναχρησιμοποιείται χωρίς την χρήση ειδικών εργαλείων ή αναλώσιμων υλικών. 

Υλικά Κατασκευής: 
Σώμα (άνω - κάτω τμήμα) : Ελατός Χυτοσίδηρος Τουλάχιστον GGG40 κατά ΕΝ 1563. 
Ελαστικοί Δακτύλιοι Στεγανοποίησης : EPDM, NBR κατάλληλο για πόσιμο νερό. 
Κοχλίες Συγκράτησης-σύσφιξης διάταξης αγκύρωσης : Χάλυβας με ειδική αντιδιαβρωτική 
προστασία ή ανοξείδωτος χάλυβας  
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Διάταξη αγκύρωσης : Χάλυβας με ειδική αντιδιαβρωτική προστασία ή ορείχαλκος ή ανοξείδωτος 
χάλυβας  
Πίεση λειτουργίας : 16 bar  
Ελάχιστο μήκος εφαρμογής: 
Οι σέλλες επισκευής σωλήνα PE & PVC θα μπορούν να επισκευάσουν ρωγμές μήκους (κατ’ 
ελάχιστον):  
Φ63 / 120ΜΜ , Φ75 / 140ΜΜ , Φ90 / 140ΜΜ,  Φ110 / 170ΜΜ,  Φ125 / 170ΜΜ, Φ140 / 200ΜΜ , 
Φ160 / 200 ΜΜ, Φ200 / 240ΜΜ  

Βαφή 
 Τα δύο μεταλλικά τεμάχια του εξαρτήματος, πρέπει να είναι βαμμένα εσωτερικά και εξωτερικά με 
δύο τουλάχιστον στρώσεις από αντιδιαβρωτική βαφή υψηλής αντοχής, κατάλληλου πάχους και 
κατάλληλο για χρήση σε πόσιμο νερό και υπόγεια τοποθέτηση.   
Η βαφή είναι εποξεική ή αντίστοιχη με πάχος 250 μm. 

ΖΙΜΠΩ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ  ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ  ΠΛΗΡΗ (ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ & ΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΒΙΔΕΣ) - 
ΕΠΟΞΕΙΚΗ ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ PVC ΣΕ ΑΜΙΑΝΤΟ (A/C)   

 (Αύξων Αριθμός Ε 1) 
Περιγραφή 

  Οι συστολικοί σύνδεσμοι προορίζονται για τοποθέτηση εντός του εδάφους και  για την σύνδεση  
σωλήνα   PVC με σωλήνα αμιάντου   

     Τεχνικά χαρακτηριστικά 
    Σύνδεσμος ζιμπώ –συστολικός  , πλήρης, δηλαδή μαζί με τους συνδέσμους –σώμα , κοχλίες και 
περικόχλια καθώς και τους ελαστικούς συνδέσμους στεγανότητας  και βίδες .  
    Τα υλικά κατασκευής των επιμέρους εξαρτημάτων θα είναι :  
Σώμα  : Χυτοσίδηρος κλάσεως τουλάχιστον GGG40  κατά ΕΝ 1563. 
Σύνδεσμοι   : Χυτοσίδηρος κλάσεως τουλάχιστον GGG40  κατά ΕΝ 1563. 
Κοχλίες –Περικόχλια :  Χάλυβας με ειδική αντιδιαβρωτική προστασία ή ανοξείδωτος χάλυβας. 
Ελαστικοί Σύνδεσμοι Στεγανότητας : EPDM, NBR κατάλληλο για πόσιμο νερό. 
Βαφή  μεταλλικών μερών : Εσωτερική και εξωτερική  εποξεική βαφή πάχους 250μ τουλάχιστον.  

Χυτοσιδηρά υλικά  
ΠΕΔΙΛΩΤΕΣ  ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΡΝ16 - ΕΠΟΞΕΙΚΗ ΒΑΦΗ 

 (Αύξων Αριθμός Ζ 1) 
ΤΑΠΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΠΛΗΡΗΣ (ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ & ΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΒΙΔΕΣ)  -
ΕΠΟΞΕΙΚΗ ΒΑΦΗ ΜΕ ΜΟΥΦΑ  

 (Αύξων Αριθμός  Κ 1 έως 4) 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΡΝ16 2 ΚΕΦΑΛΩΝ ΓΙΑ PVC (ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ) 
– ΕΠΟΞΕΙΚΗ ΒΑΦΗ  

 (Αύξων Αριθμός Μ 1 έως 6) 
ΤΑΥ  ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΡΝ16 3 ΚΕΦΑΛΩΝ ΓΙΑ PVC (ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ)-
ΕΠΟΞΕΙΚΗ ΒΑΦΗ  

 (Αύξων Αριθμός  Ν 1 έως 5) 
ΤΑΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΡΝ16  ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΕΣ, ΕΠΟΞΕΙΚΗ ΒΑΦΗ 

 (Αύξων Αριθμός  Ξ 1 έως 8) 
ΤΑΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΡΝ16 2 ΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΓΙΑ PVC 
(ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ) ΕΠΟΞΕΙΚΗ ΒΑΦΗ 

 (Αύξων Αριθμός Ο 1 έως 3) 
ΕΝΩΤΙΚΟ ΔΥΟ ΦΛΑΝΤΖΩΝ (ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ), ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΡΝ16 

 (Αύξων Αριθμός  Ρ 1 έως 2) 

Περιγραφή 
  Τα διάφορα χυτοσιδηρά τεμάχια ( τάπες , ταυ , ενωτικά ,συστολές , καμπύλες ) χρησιμοποιούνται 
σε διακλαδώσεις , τέρματα , κ α. ,αγωγών ύδρευσης     

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
   Τα υλικά κατασκευής των επιμέρους εξαρτημάτων θα είναι : 
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Σώμα –σύνδεσμοι  : Χυτοσίδηρος κλάσεως τουλάχιστον GGG40  κατά ΕΝ 1563. 
Ελαστικοί Σύνδεσμοι Στεγανότητας (όπου απαιτούνται) : ΝBR ή EPDM  ,κατάλληλο για πόσιμο νερό. 
Βαφή  μεταλλικών μερών : Εσωτερική και εξωτερική  εποξεική βαφή πάχους 250μ τουλάχιστον  

ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ  ΠΛΗΡΗΣ (ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ & ΤΙΣ 
ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΒΙΔΕΣ) - ΕΠΟΞΕΙΚΗ ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ PVC   

 (Αύξων Αριθμός Η 1 έως 5) 
Περιγραφή 

  Οι σέλλες παροχής (πλήρεις  δηλαδή μαζί με τους κοχλίες –περικόχλια  και τους ελαστικούς 
δακτυλίους ) προορίζονται για τοποθέτηση σε αγωγούς PVC .Μέσω αυτών θα υδροδοτούνται οι 
οικίες της πόλης . 

 Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 Σέλλες παροχής  πλήρεις  δηλαδή μαζί με τους κοχλίες –περικόχλια  και τους ελαστικούς 
δακτυλίους Τα υλικά κατασκευής των επιμέρους εξαρτημάτων θα είναι :  
Σώμα  : Χυτοσίδηρος κλάσεως τουλάχιστον GGG40  κατά ΕΝ 1563. 
Κοχλίες  & Περικόχλια : χάλυβας με ειδική αντιδιαβρωτική προστασία ή ανοξείδωτος χάλυβας . 
Ελαστικοί Σύνδεσμοι Στεγανότητας : ΝBR ή EPDM κατάλληλο για πόσιμο νερό. 
Βαφή χυτοσιδήρου : εποξεική  ή οποιαδήποτε ισοδύναμη , 250μ ελάχιστο πάχος βαφής η οποία θα 
φέρεται εσωτερικά και εξωτερικά. 
Σπείρωμα : Σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς . 
Αριθμός σημείων σύσφιξης σέλλας  στον σωλήνα PVC : δύο (2) 
 Το σώμα του κολάρου υδροληψίας θα διαθέτει στο άνω μέρος του ειδική υποδοχή ,(πατούρα) για 
τον ελαστικό σύνδεσμο στεγανότητας η οποία θα αποτρέπει την απομάκρυνση του από το σημείο 
διάτρησης . 

ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ  ΠΛΗΡΗΣ (ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ & ΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΒΙΔΕΣ) - 
ΕΠΟΞΕΙΚΗ ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ PE & PVC 

 (Αύξων Αριθμός Θ 1 έως 14) 
Περιγραφή 

  Οι ζωστήρες (σέλλες) θα είναι κατάλληλοι για την κατασκευή νέων συνδέσεων παροχής και 
κατάλληλοι για εφαρμογή σε αγωγούς PE/PVC του Δικτύου Ύδρευσης  αντίστοιχης ονομαστικής 
διαμέτρου  . 
Οι ζωστήρες (σέλλες) θα αποτελούνται από τα εξής εξαρτήματα: 
Άνω Τμήμα 
Κάτω Τμήμα 
Ελαστικός Δακτύλιος 
Κοχλίες 
Το άνω τμήμα των ζωστήρων θα φέρει οπή πλήρους διατομής καθ’ όλο το πάχος του, με θηλυκό 
σπείρωμα BSP, διαμέτρου   ¾’’ & 1’’  καθώς και φλάντζα PN16  . 
Στην περιοχή της οπής, εσωτερικά, θα φέρει ελαστικό δακτύλιο κατάλληλης διατομής, το οποίο και 
εξασφαλίζει τη στεγανότητα της σύνδεσης. Το ελαστικό θα είναι κατασκευασμένο βάση του 
πρότυπου ΕΝ 681 -1 και θα φέρει την παρακάτω σήμανση (άρθρο 10 - ΕΝ 681-1) 
Ονομαστικό μέγεθος  
Ταυτότητα παραγωγού  
Τον αριθμό αυτού του προτύπου ΕΝ 681-1 με τον τύπο εφαρμογής και την κατηγορία σκληρότητας 
ως κατάληξη , ήτοι ΕΝ 681-1/WA /70 . 
Το τρίμηνο και το έτος παραγωγής . 
Την αντοχή σε χαμηλή θερμοκρασία (L) εάν χρειάζεται , ήτοι WAL . 
Την αντοχή σε έλαιο (Ο) εάν χρειάζεται , ήτοι WCO . 
Την συντομογραφία για το ελαστικό , ήτοι EPDM. 
Η στεγάνωση θα επιτυγχάνεται με σύσφιξη του ζωστήρα επί του αγωγού μέσω κοχλιών που 
ενώνουν τα δύο τμήματά του. 
Αριθμός σημείων σύσφιξης ζωστήρα  στον σωλήνα PE/PVC : τέσσερα (4)  .Για διατομές 
μεγαλύτερες ή ίσες του DN 200  o αριθμός σημείων σύσφιξης ζωστήρα  στον σωλήνα PE/PVC 
ορίζεται έξι (6) . 
Η όλη κατασκευή θα είναι για κλάση πίεσης PN 16 atm. 
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Κατά την σύσφιξη του ζωστήρα θα αποφεύγεται η σημειακή καταπόνηση του αγωγού. Αυτό 
συμβαίνει επειδή ισχύουν τα εξής: 
Το πλάτος του ζωστήρα θα είναι της τάξης της ονομαστικής διαμέτρου του αγωγού στον οποίο θα 
τοποθετηθεί. 
Θα υπάρχει ελαστική επίστρωση κατάλληλου πάχους σε όλη την εσωτερική επιφάνεια του ζωστήρα. 
Θα υπάρχει διάταξη τέρματος στα δύο άκρα του, για την αποφυγή υπέρμετρης σύσφιξης. 
Θα αποκλείεται η στροφή του ζωστήρα περί του αγωγού, μετά την σύσφιξή του. 
Το υλικό κατασκευής του άνω και του κάτω τμήματος του ζωστήρα θα είναι χυτοσίδηρος της κλάσης 
τουλάχιστον GGG40  κατά ΕΝ 1563. Τα δύο τμήματα θα είναι προστατευμένα από ηλεκτροστατική 
βαφή χρώματος μπλε κατάλληλης για πόσιμο νερό και πάχους 250 μm. 
Το υλικό κατασκευής του ελαστικού δακτυλίου θα είναι EPDM ή NBR και είναι κατάλληλο για πόσιμο 
νερό . 
Το υλικό κατασκευής των κοχλιών και των περικοχλίων θα είναι ανοξείδωτος χάλυβας. 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. επί ποινής αποκλεισμού, ζητά από τους διαγωνιζόμενους να προσκομίσουν 
μαζί με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

Πιστοποιητικό επίσημης αρχής για τη συμμόρφωση του ελαστικού υλικού της σέλλας παροχής  , με 
το διεθνές πρότυπο ΕΝ 681-1.  

ΠΩΜΑ (ΤΑΠΑ) ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC/PE ΜΕ ΠΙΕΣΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ PN 16 ΜΕ ΕΞΟΔΟ 1'' 

 (Αύξων Αριθμός  Ι 1 έως 8) 
Περιγραφή 

  Τα πώματα προορίζονται για τοποθέτηση εντός του εδάφους και  για την σύνδεση  από την μία 
πλευρά σωλήνα πολυαιθυλενίου ή PVC – επιτυγχάνοντας τερματισμό του δικτύου στο σημείο αυτό . 
Επίσης τα πώματα θα φέρουν έξοδο 1’’ για την τοποθέτηση στο σημείο αυτό η δικλείδας 
καθαρισμού ή εξαεριστικού . 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
    Οι σύνδεσμοι θα αποτελούνται από δύο μεταλλικά τεμάχια , ένα ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας 
,και δακτύλιο αγκύρωσης .  
    Θα έχει διαμόρφωση τέτοια ώστε να είναι δυνατή , μέσω κοχλιών –εντατήρων , η σύσφιξη του 
ελαστικού δακτυλίου στεγανότητας και του δακτυλίου αγκύρωσης μεταξύ δύο τεμαχίων του 
συνδέσμου και του ευθέως άκρου του σωλήνα . Έτσι θα πρέπει να επιτυγχάνεται απόλυτη 
στεγανότητα της σύνδεσης στην ονομαστική πίεση λειτουργίας (PN). 
    Επιτρεπτό είναι η στεγάνωση να επιτυγχάνεται μέσω απλής διείσδυσης του συνδέσμου στον 
σωλήνα .Στην περίπτωση αυτή , ο ελαστικός δακτύλιος στεγανότητας θα είναι προσαρμοσμένος 
σταθερά στο τεμάχιο που προσαρμόζεται στο ευθύ άκρο του σωλήνα . 
    Σε κάθε περίπτωση ο σύνδεσμος μετά την εφαρμογή , θα πρέπει να εξαρμώνεται πλήρως και να 
επαναχρησιμοποιείται χωρίς την χρήση ειδικών εργαλείων ή αναλώσιμων υλικών  

Γενικά Χαρακτηριστικά . 
α. Υλικά Κατασκευής : 

  Σώμα: Ελατός   Χυτοσίδηρος Τουλάχιστον GGG40  κατά ΕΝ 1563. 
 (Ελαστικοί Δακτύλιοι Στεγανοποίησης : EPDM, NBR κατάλληλο για πόσιμο νερό. 
Κοχλίες –Περικόχλια Συγκράτησης διάταξης αγκύρωσης : Χάλυβας με ειδική αντιδιαβρωτική 
προστασία  (DACROMET /F114) κατασκευασμένα κατά DIN 931,934,125 ή ανοξείδωτος χάλυβας  
Διάταξη αγκύρωσης : Χάλυβας F114 με ειδική αντιδιαβρωτική προστασία   ορείχαλκος ή ορείχαλκος 
ή ανοξείδωτος χάλυβας  
Πίεση λειτουργίας : 16 bar  

β. Βαφή 
  Τα δύο μεταλλικά τεμάχια του εξαρτήματος  ,πρέπει να είναι βαμμένα εσωτερικά και εξωτερικά με 
δύο τουλάχιστον στρώσεις από αντιδιαβρωτική βαφή υψηλής αντοχής , κατάλληλου πάχους και 
κατάλληλο για χρήση σε πόσιμο νερό και υπόγεια τοποθέτηση.  
Η βαφή είναι  εποξεική ή αντίστοιχη   με πάχος 250  μm. 

ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ  ΥΠΕΡΓΕΙΑ  DN 80 Β.Τ.  
Αύξων Αριθμός Λ 

   Τα πυροσβεστικά υδροστόμια είναι διάταξη με ενσωματωμένη βάνα , υπέργεια  
κατά την απαίτηση της παρούσας μελέτης  . 
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Τα πυροσβεστικά υδροστόμια θα φέρουν με δύο λείψεις παροχέτευσης και θα είναι συνδεδεμένα με 
πηγή τροφοδότησης νερού με σκοπό την εξυπηρέτηση των οχημάτων ή εύκαμπτων σωλήνων της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας . 
( ΕΛΟΤ 664 Παρ 4.1.6.)       

 Γενικά Χαρακτηριστικά 
  Τα υδροστόμια θα είναι σύμφωνα με την Κλάση ΙΙΙ  κατά το πρότυπο του ΕΛΟΤ 664 
 δηλ θα είναι κατάλληλα για χρήση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ,από κατάλληλα 
εκπαιδευμένους στην χρήση εύκαμπτων σωλήνων διαμέτρου 63 mm ή 75 mm καθώς και στις 
ομάδες πυροπροστασίας .  
Ακόμη θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :  
Τα πυροσβεστικά υδροστόμια θα παροχετεύονται από αγωγούς οι οποίοι διατηρούν την πίεση 
λειτουργίας τους σε αποδεκτά επίπεδα για την λειτουργία τους  
Τα πυροσβεστικά υδροστόμια θα είναι κατασκευασμένα για ασφαλή λειτουργία, και πίεση 
λειτουργίας 16 bar τουλάχιστον . 
Τα πυροσβεστικά υδροστόμια θα συντηρούνται από την ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ  . 

  Ειδικά χαρακτηριστικά 
    Για να ανοίξει η βαλβίδα , ο άξονας χειρισμού θα πρέπει να περιστραφεί αντίθετα από την φορά 
των ωροδεικτών .Tα υδροστόμια θα φέρουν χειροτροχό . 
2.1 Διατομή Εισόδου  : DN 80 τουλάχιστον  
2.2 Διατομή Λήψεων  Παροχέτευσης  : 2,5 ιντσών  (2.1/2’’ ) τουλάχιστον .  
      Τα πυροσβεστικά υδροστόμια θα φέρουν στα άκρα των λήψεων  σπείρωμα  
      ειδικά κατασκευασμένο για την γρήγορη και απρόσκοπτη σύνδεση των  
       Πυροσβεστικών Οχημάτων ή των εύκαμπτων σωλήνων. 
2.3 Αριθμός Λήψεων Παροχέτευσης  : Δύο (2)   
2.4 Παροχέτευση  Λήψεων (Κατάθλιψη) : 1000 λίτρα ανά λεπτό από κάθε λήψη τουλάχιστον  
2.5 Σύνδεση  :   Φλαντζωτή PN 16  σύμφωνα με UNI 2278-67 ή ΕΝ1092-2.  
2.6 Ύψος : Ελάχιστο ύψος 1000 mm . 
2.7 Η κεφαλή του υδροστομίου (οπότε και οι έξοδοι )  θα μπορεί να περιστραφεί κατά 360ο έτσι 

ώστε να είναι η εύκολη η χρήση από την πυροσβεστική .  
3. ΒΑΦΗ 

  Τα πυροσβεστικά υδροστόμια πρέπει να είναι βαμμένα εσωτερικά και εξωτερικά ,όπου απαιτείται , 
από αντιδιαβρωτική βαφή υψηλής αντοχής , κατάλληλου πάχους  (χυτοσίδηρο μέρος) .  
Χρώμα Βαφής (όπου απαιτείται) : Κόκκινο . 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. επί ποινής αποκλεισμού, ζητά από τους διαγωνιζόμενους να προσκομίσουν 
μαζί με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

Πιστοποιητικά συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14384 από ανεξάρτητο φορέα του 
εσωτερικού ή του εξωτερικού .  

ΦΡΕΑΤΙΑ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ  ΣΤΑΘΕΡΟΥ  ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ  ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΥΨΟΥΣ 270MM  
ΚΑΤΑ DIN 4056   

Αύξων Αριθμός Π 
Γενικά χαρακτηριστικά . 

  Τα προσφερόμενα φρεάτια δικλείδων (φρεάτια βανών) θα είναι πλήρη , δηλαδή θα συνοδεύονται 
με καλύμματα τα οποία θα προσαρτώνται στα φρεάτια με κοχλία του οποίου η λαβή ανάρτησης θα 
αποτελείται από έλασμα ενσωματωμένο κατά την χύτευση στο χυτοσίδηρο κάλυμμα . 

Υλικά 
  Σαν υλικό κατασκευής ορίζεται ο χυτοσίδηρος  κλάσεως GG25 σύμφωνα με τους κανονισμούς UNI 
EN 1561:1998. Γίνονται δεκτοί και άλλοι κανονισμοί , εφόσον είναι ισοδύναμοι ή αυστηρότεροι των 
παραπάνω. 
Τα τεμάχια θα πρέπει να παρουσιάζουν λεία επιφάνεια , απαλλαγμένη από ελαττώματα όπως 
κοιλότητες – λέπια  κλπ τα οποία μειώνουν την καταλληλότητα των τεμαχίων για τον σκοπό που 
προορίζονται. 
Επίσης απαγορεύεται η μετέπειτα πλήρωση των παραπάνω κοιλοτήτων με ξένη ύλη . 
Τα φρεάτια δικλείδων  θα παραδίδονται βαμμένα (πάχος βαφής : 30 μ τουλάχιστον) , και θα έχουν 
τέλειο φινίρισμα . Β3.Διαστάσεις Φρεατίων δικλείδων  (σύμφωνα με το πρότυπο  DIN 4056). 
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ΠΛΑΙΣΙΑ -ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 35Χ35 ΚΛΑΣΗΣ Β125 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 124 

ΟΜΑΔΑ Σ,Τ 
Γενικά χαρακτηριστικά . 

   Τα πλαίσια – καλύμματα θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ  ΕΝ 
124  κλάσης Β125 μόνο σε ότι αφορά την αντοχή και τις δοκιμές αντοχής .  
Τα πλαίσια – καλύμματα θα χρησιμοποιηθούν σαν ζεύγος με τα πλαίσια  για την κατασκευή των 
φρεατίων υδρομετρητών και τοποθέτηση τους στο πεζοδρόμιο . 
Στην επιφάνεια του καλύμματος θα αναγράφονται ανάγλυφα οι ακόλουθες ενδείξεις ώστε να 
αποδεικνύεται ότι το κάλυμμα συμμορφώνεται με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 124 :1994 :  

Σήμανση 
  Σύμβολα ελατού χυτοσιδήρου (GS, GGG40)  
Πρότυπο κατασκευής (EN 124)  
Κλάσης αντοχής (Β125) /C250/D400 κατά περίπτωση  
Λογότυπο κατασκευαστή  
Εμπορική ονομασία καλύμματος  
Λογότυπο τρίτου ανεξάρτητου φορέα πιστοποίησης ( ΝF, AENOR, κλπ)   

Ειδικά χαρακτηριστικά 
Διαστάσεις : Το Πλαίσιο - κάλυμμα θα είναι διαστάσεων 35,00 χ 35,00 mm (ανοχή +/- 1,0 mm). 
                    Το  κάλυμμα θα είναι διαστάσεων 33,00 χ 33,00 mm (ανοχή +/- 1,0 mm).  
                    Το  καθαρό άνοιγμα του φρεατίου  θα είναι διαστάσεων 31,00 χ 31,00 mm (ανοχή +/-  
                    1,0 mm).  
Παραγωγή ,ποιότητα ,δοκιμές : Η παραγωγή , η ποιότητα και οι δοκιμές των πλαισίων-καλυμμάτων 
από σφαιροειδή γραφτούν  Χυτοσίδηρο , θα πρέπει να συμφωνούν με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 124  
ISO 1083, κλάσης B125 σε ότι αφορά την αντοχή . 
 Ελάχιστη αντοχή 125 kN (12,5 τόνοι ανά ρόδα οχήματος ). 
Όλα τα τεμάχια θα είναι από σφαιροειδή γραφιτούχο  χυτοσίδηρο αρίστης ποιότητας και  φύσης 
ώστε το μέταλλο να είναι ανθεκτικό ,συμπαγές και ομοιογενές αρκετά δε μαλακό , ώστε να είναι 
δυνατή η διάτρηση και τομή του. 
Τα τεμάχια θα πρέπει να παρουσιάζουν λεία επιφάνεια , απαλλαγμένη από ελαττώματα όπως 
κοιλότητες – λέπια  κλπ τα οποία μειώνουν την καταλληλότητα των τεμαχίων για τον σκοπό που 
προορίζονται. 
Επίσης απαγορεύεται η μετέπειτα πλήρωση των παραπάνω κοιλοτήτων με ξένη ύλη . 
Τα πλαίσια – καλύμματα θα παραδίδονται βαμμένα , και θα έχουν τέλειο φινίρισμα . 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. επί ποινής αποκλεισμού, ζητά από τους διαγωνιζόμενους να προσκομίσουν 
μαζί με την προσφορά τους για τα προσφερόμενα προϊόντα αποχέτευσης  τα ακόλουθα: 

  Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του προσφερόμενου είδους με το πρότυπο ΕΝ 124 , εκδοθέν από 
ανεξάρτητο διαπιστευμένο τρίτο φορέα (NF, TUV, AENOR, SGS)  

ΦΛΑΝΤΖΟΚΕΦΑΛΕΣ ,ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ, ΕΠΟΞΕΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 
PVC  

 (Αύξων Αριθμός Υ 1 έως 10)  
Περιγραφή 
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  Οι σύνδεσμοι προορίζονται για τοποθέτηση εντός του εδάφους και  για την σύνδεση  από την μία 
πλευρά σωλήνα   PVC  και από την άλλη μεριά φλάντζας που είναι στο άκρο σωλήνα ή ειδικού 
τεμαχίου ή βάνας . 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
  Οι σύνδεσμοι θα αποτελούνται από δύο μεταλλικά τεμάχια , και ένα ελαστικό δακτύλιο 
στεγανότητας  .Το ένα από τα μεταλλικά τεμάχια του συνδέσμου θα φέρει φλάντζα με οπές 
σχήματος ελλείψεως (οβάλ) ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση της με φλάντζες διαφόρων τύπων 
(κατά ΕΝ 1092-2) για την ονομαστική διάμετρο της φλάντζας . 
Το  άλλο τεμάχιο θα έχει διαμόρφωση τέτοια ώστε να είναι δυνατή , μέσω κοχλιών –εντατήρων , η 
σύσφιξη του ελαστικού δακτυλίου στεγανότητας  μεταξύ δύο τεμαχίων του συνδέσμου και του 
ευθέως άκρου του σωλήνα . Έτσι θα πρέπει να επιτυγχάνεται απόλυτη στεγανότητα της σύνδεσης 
στην ονομαστική πίεση λειτουργίας (PN). 
Σε κάθε περίπτωση ο σύνδεσμος μετά την εφαρμογή , θα πρέπει να εξαρμώνεται πλήρως και να 
επαναχρησιμοποιείται χωρίς την χρήση ειδικών εργαλείων ή αναλώσιμων υλικών. 

Γενικά Χαρακτηριστικά . 
α. Υλικά Κατασκευής : 

  Σώμα και Φλάντζα : Ελατός   Χυτοσίδηρος Τουλάχιστον GGG40  κατά ΕΝ 1563. 
 (Ελαστικοί Δακτύλιοι Στεγανοποίησης : EPDM, NBR κατάλληλο για πόσιμο νερό. 
Κοχλίες –Περικόχλια Συγκράτησης διάταξης σύσφιξης : Χάλυβας με ειδική αντιδιαβρωτική 
προστασία ή ανοξείδωτος χάλυβας  
Πίεση λειτουργίας : 16 bar  

β. Βαφή 
   Τα εξαρτήματα φλάντζα ζιμπώ πρέπει να είναι βαμμένα εσωτερικά και εξωτερικά με δύο 
τουλάχιστον στρώσεις από αντιδιαβρωτική βαφή υψηλής αντοχής , κατάλληλου πάχους και 
κατάλληλο για χρήση σε πόσιμο νερό και υπόγεια τοποθέτηση.  
Η βαφή θα είναι  εποξεική ή ισοδύναμη  με πάχος 250  μm. 

ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΛΑΙΜΟΥΣ ΡΕ 
 (Αύξων Αριθμός Φ 1 έως 8) 

Περιγραφή 
  Οι χαλύβδινες φλάντζες προορίζονται για την σύνδεση λαιμών PE στα φλαντζωτά άκρα δικλείδων 
ελαστικής έμφραξης ή χυτοσιδηρών φλαντζοζιμπώ. Ορίζεται ως πίεση λειτουργίας των χαλύβδινων 
φλαντζών οι 16 ατμ. 

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΖΙΜΠΩ, ΕΠΟΞΕΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ , ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ  
 (Αύξων Αριθμός Χ 1 έως 7) 

Περιγραφή 
   Οι σύνδεσμοι Ζιμπώ Νέου Τύπου θα έχουν μεγάλο εύρος εφαρμογών και είναι κατάλληλοι για 
ενώσεις αγωγών PVC, Χάλυβα ,Αμιάντου με αγωγούς αντιστοίχων υλικών εξασφαλίζοντας την 
απαραίτητη υδατοστεγανότητα.  

Γενικά Χαρακτηριστικά. 
  Οι σύνδεσμοι μεγάλου εύρους, η οποία θα εξασφαλίζει στεγανοποίηση  στα άκρα των αγωγών 
(χαλυβδοσωλήνα , αμιαντοσωλήνα ή άλλου τύπου σωλήνα)  για πίεση του δικτύου 16 ατμ καθώς 
και την αξονική απομάκρυνση των συνδεόμενων αγωγών . 
Οι σύνδεσμοι θα πρέπει να μπορούν να επιτυγχάνουν ασφαλή σύνδεση ακόμη και εάν οι αγωγοί 
που συνδέονται παρουσιάζουν γωνιακή απόκλιση μεταξύ τους 80 τουλάχιστον και πλέον στην μία ή 
και στις δύο πλευρές εφαρμογής τους. 
Κάθε πλευρά του συνδέσμου θα φέρει ανεξάρτητη διάταξη σύσφιγξης. 

Ειδικά Χαρακτηριστικά. 
α. Υλικά Κατασκευής : 

  Σώμα : ελατό χυτοσίδηρο τουλάχιστον GGG40  κατά ΕΝ 1563 
Ελαστικοί Δακτύλιοι Στεγανοποίησης : EPDM ή ΝBR  , κατάλληλο για πόσιμο νερό. 
Οι ελαστικοί δακτύλιοι θα διαθέτουν κατάλληλο σχήμα ώστε να εξασφαλίζεται άριστη συναρμογή 
ακόμη και σε μη τορναρισμένα άκρα αγωγών ή άκρα με ανώμαλες επιφάνειες . 
Κοχλίες –Περικόχλια :  Χάλυβας με ειδική αντιδιαβρωτική προστασία ή ανοξείδωτος χάλυβας . 
Βαφή μεταλλικών μερών : Εσωτερική και εξωτερική εποξεική βαφή πάχους 250μ τουλάχιστον . 
 Πίεση λειτουργίας : 16 bar. Ο σύνδεσμος θα πρέπει να εξασφαλίζει στεγανή σύνδεση στην 
ονομαστική πίεση λειτουργίας 16 Bar σε σωλήνα με εξωτερική διάμετρο που κυμαίνεται μεταξύ των 
2 ορίων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα . 
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60-80 mm, 70-90 mm, 88-117 mm, 133-159 mm, 159-192 mm, 194-226 mm,  266-297 mm 
Η Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΜΙΑΣ ως προς το ανωτέρω πίνακα με το απαιτούμενο εύρος διαμέτρων , κάνει 
αποδεκτό στο άνω όριο ή στο κάτω όριο επί μείζον το δικαίωμα της απόκλισης μέχρι 2 mm. Δεν 
γίνεται αποδεκτή απόκλιση και στα δύο όρια του εύρους παρά μόνο στο ένα όριο , ή το άνω (επί 
ελάσσονος)  ή το κάτω (επί μείζονος) . 
 Το εύρος των ζιμπώ νέου τύπου θα είναι το ίδιο και από τις δύο πλευρές δηλ 60-80 mm από την 
μία πλευρά 60-80 mm  και από την άλλη πλευρά. 

 
                                             Λαμία  12/7/2017  
 

                                                                                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚ Ε                                                           
         Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                          Ο ΠΡ/ΝΟΣ Τ.Υ ΔΕΥΑΛ 
 
   ΒΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ                                       ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                        ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 





                   ΔΕΥΑΛ              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 
     ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ               ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: « Χυτοσιδηρά εξαρτήματα»  

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ            ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.470,00 € με Φ.Π.Α 
                  ΛΑΜΙΑΣ                     Αριθμός Μελέτης  22/ 2017  
  

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ 

 Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές η δημόσια σύμβαση  προμήθειας : «Χυτοσιδηρά εξαρτήματα»  
προϋπολογισμού 73.470,00 ευρώ με Φ.Π.Α, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, με αναθέτουσα αρχή την Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 
          Η συνολική τιμή στο τιμολόγιο προσφοράς επί ποινή απαραδέκτου 
συμπληρώνονται ολογράφως. Αριθμητική μόνο αναγραφή της συνολικής τιμής στο 
τιμολόγιο προσφοράς  δεν λαμβάνεται υπόψη.  

Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι δώδεκα (12) ημέρες 
από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 
Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΛ, http://www.deyalamias.gr. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 06/09/2017 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ ενώπιον της 
Επιτροπής διαγωνισμού στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ με καταληκτική ώρα υποβολής των 
προσφορών την 11.00 π.μ 

Η εν λόγω δημόσια σύμβαση προμήθειας: «Χυτοσιδηρά εξαρτήματα»  θα 
χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν 
προσφορά για το σύνολο  της προμήθειας ανά κατηγορία. 

Άρθρο 1 
Ισχύουσες διατάξεις 

Η προετοιμασία, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση της εν λόγω δημόσιας 
σύμβασης προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις: 
• Του Ν. 1069/1980. 
• Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
• Την με αριθμό 195/2017 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΛ περί έγκρισης διενέργειας 

της προμήθειας, των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης. 
Άρθρο 2 

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 
1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 06/09/2017 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11.00 

π.μ, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ. που βρίσκονται 
στην οδό Α. Παπανδρέου & Τ. Ισαάκ. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά 
στη γραμματεία της ΔΕΥΑΛ, μέχρι και την 05/09/2017 ημέρα ΤΡΙΤΗ 

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

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 ΔΕΥΑΛ, στον δικτυακό τόπο: 
http://www.deyalamias.gr. 

http://www.deyalamias.gr/
http://www.deyalamias.gr/




2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τον παρόντα 
διαγωνισμό στην ταχυδρομική διεύθυνση: Α. Παπανδρέου & Τ. Ισαάκ Τ.Κ. 35133 
Λαμία, τηλέφωνο: 2231032950-1 Fax: 2231045015, e-mail: info@deyalamias.gr, τις 
εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης. 

Άρθρο 4 
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 

1. Τα απαιτούμενα, σύμφωνα με το επόμενο άρθρο της παρούσας διακήρυξης, 
δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη συνοπτική διαδικασία, οι τεχνικές και οικονομικές 
προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.  

2. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα μπορεί 
να υποβληθούν σε πρωτότυπη μορφή σε ξένη γλώσσα, αλλά να συνοδεύεται 
οπωσδήποτε από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Ως επίσημες 
μεταφράσεις χαρακτηρίζονται οι μεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από το Υπουργείο 
Εξωτερικών, καθώς και αυτές που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή από 
εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα. 

Άρθρο 5 
Δικαιολογητικά συμμετοχής 

    1. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον συνοπτικό διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την 
προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού και τα εξής δικαιολογητικά: 
        Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του Παραρτήματος της παρούσας. 
   2.  Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης: 
       Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. 
σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει 
δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την 
εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας. 
      Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής 
της Ε.Π.Ε. 
      Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει    
επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.   
     Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν 
γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα 
να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της 
νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως 
με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.  
     Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη 
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.  
     Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό 
περί μη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) μήνες πριν από την 
διενέργεια του διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη 
μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που 
έχει κατατεθεί. 
     Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή 
νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω 
περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, τα οποία θα υποβληθούν μαζί με Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 
1599/1986, που θα τα απαριθμεί και θα τα αντιστοιχίζει. 
    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 ολόκληρο και σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, 
η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση 
που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν 
οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της, η 
Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει όλα τα έννομα 
αποτελέσματά της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα 
εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από τη ΔΕΥΑΛ, η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. 
Εάν η ΔΕΥΑΛ 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 της ΔΕΥΑΛ.. 
    Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με 
αυτή της υπογραφής τους, η οποία όμως πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα 
(30) ημερολογιακών ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια 
διοικητική αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). 
    Όταν ο υποψήφιος ανάδοχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες 
δηλώσεις ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε 
κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). 
    Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραμμένες από 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού δικαίωμα 
υπογραφής και εκπροσώπησης, επομένως θα ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της 
εταιρείας και θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα 
εταιρείας και υπογραφή). 

Άρθρο 6 
Εγγυήσεις 

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

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

   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. 
   Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
   Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας 
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. 
   Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 
κράτη-μέρη της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 
2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια 
ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη 
τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
   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 ΔΕΥΑΛ. 
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό 
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
   ιβ) Δεν απαιτείται αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και 
την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
   ιγ) την προς παροχή προμήθεια. 
   ιδ) ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος 
από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση η 
ΔΕΥΑΛ υποχρεούται στην παραλαβή, κατά δύο (2) μήνες. 
   Οι υπηρεσίες της ΔΕΥΑΛ μπορούν να επικοινωνούν με τους φορείς που έχουν 
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους. 

Άρθρο 7 
Τρόπος υποβολής και σύνταξης προσφορών 

    1. Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή 
μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του 
διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 
    2. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον συνοπτικό διαγωνισμό, απαιτείται να 
καταρτίσουν και να υποβάλουν εγγράφως προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
και ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
και ώρα, στην ελληνική γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο. 
   3. Στον σφραγισμένο φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται ευκρινώς με κεφαλαία 
γράμματα: 
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
β) Ο πλήρης τίτλος της ΔΕΥΑΛ. 
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. Στον ανωτέρω φάκελο ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα περιέχονται τα ακόλουθα: 
α) Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,  
β) Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», 
γ) Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
    5. Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιλαμβάνονται, επί ποινή 
αποκλεισμού, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας 
διακήρυξης (δικαιολογητικά συμμετοχής). 





    6. Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» θα πρέπει να 
περιλαμβάνεται πλήρης περιγραφή της προσφερόμενης προμήθειας, σύμφωνα με την 
υπ’ αριθμόν 22/2017 Μελέτη, καθώς και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά εξασφάλισης 
ποιότητας (ISO) που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.  
Στην τεχνική προσφορά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά 
στοιχεία. Ενδεχόμενη εμφάνιση οικονομικών στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης της 
προσφοράς. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να 
υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μέλος της. 
   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 οικονομικά στοιχεία της 
προσφοράς, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση. Γίνονται δεκτές 
προσφορές για το σύνολο της προκηρυσσόμενης προμήθειας. Ο συνολικός 
προϋπολογισμός της προσφοράς συμπληρώνεται ολογράφως επί ποινή απαραδέκτου. 
Αριθμητική μόνο αναγραφή της συνολικής τιμής της προσφοράς 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. Οι εμπρόθεσμες προσφορές που έχουν αποσταλεί ή υποβληθεί πριν την 
καταληκτική ημερομηνία, αποσφραγίζονται όλες μαζί την ορισθείσα ημέρα και ώρα από 
την επιτροπή του διαγωνισμού. 
   10. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 
Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή 
διαγωνισμού και με τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτήν. Από τις διευκρινίσεις που 
δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης 
των προσφορών, η Επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να 
διευκρινίζουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά της προσφοράς τους (δικαιολογητικά 
συμμετοχής, τεχνική ή οικονομική προσφορά) που έχουν υποβάλει. Η διευκρίνιση ή η 
συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά 
σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη 
μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του 
φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και 
φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων 
της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, 
ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία. 

Άρθρο 8 
Χρόνος ισχύος των προσφορών 

   1. Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους 
διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον (4) μηνών από την επομένη της 
διενέργειας του διαγωνισμού. 
   2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την 
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
   3. Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά 
την κατάθεσή της, εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος 
της αποσυρθεί, ο προσφέρων χάνει κάθε δικαίωμα για κατακύρωση. 

Άρθρο 9 
Εναλλακτικές προσφορές 





 Δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού εναλλακτικές προσφορές, καθώς και 
όσες αναφέρονται σε μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας των προς προμήθεια 
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, ή της συμμετοχής παρόχου σ' 
αυτόν, ως εξής: 
 α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στη ΔΕΥΑΛ, μέχρι πέντε (5) ημέρες 
πριν από την ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού. Για τον καθορισμό 
της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσιοποίησης της 
περίληψης διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα 
θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από το Δ.Σ της ΔΕΥΑΛ, κατόπιν 
εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής. Η απόφαση αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 
και οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα.  
 β) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών 
από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται 
από το Δ.Σ της ΔΕΥΑΛ, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης 
Ενστάσεων.  
 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της 
ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό 
(1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο 
έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση 
γίνει δεκτή από την οικονομική Επιτροπή. 

2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους 
προαναφερόμενους λόγους πριν την υπογραφή της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 

3. Οι ενστάσεις κοινοποιούνται επί ποινή αποκλεισμού, από τον ενιστάμενο σε 
αυτόν κατά του οποίου στρέφονται και το αντίστοιχο αποδεικτικό αποστέλλεται σε 
φυσική μορφή στο αρμόδιο όργανο της ΔΕΥΑΛ. 

4. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, 
θεωρούνται ως μη υποβληθείσες και απορρίπτονται. 

Άρθρο 11 
Προσφερόμενη τιμή 

1.Η οικονομική προσφορά για το σύνολο της προμήθειας δίδεται σε ευρώ και 
αναγράφεται  αριθμητικά και ολογράφως.  
Σε περίπτωση που η προμήθεια περιλαμβάνει επί μέρους κατηγορίες υλικών, για τις 
οποίες δύνανται να κατατεθούν αυτοτελείς προσφορές, η συνολική τιμή προσφοράς για 
κάθε κατηγορία υλικών θα πρέπει να δίνεται σε ευρώ και να αναγράφεται αριθμητικά 
και ολογράφως, ενώ οι επί μέρους τιμές κάθε υλικού θα δίνονται σε ευρώ και μόνο 
αριθμητικά. 

2.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. 

3.Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται 
συνολική τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

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

5.Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής διαγωνισμού, 
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 





Άρθρο 12 
Αξιολόγηση προσφορών 

1. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των 
τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία 
δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής διαγωνισμού. 

2. Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των προσφορών την ορισμένη ημερομηνία και ώρα. Η αποσφράγιση 
διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη 
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 

3. Αρχικά αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς και μονογράφονται 
και σφραγίζονται οι (υπο)φάκελοι των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και 
της οικονομικής προσφοράς. Στη συνέχεια, αποσφραγίζονται οι (υπο)φάκελοι των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται και σφραγίζονται κάθε δικαιολογητικό 
συμμετοχής. Η Επιτροπή καταχωρεί σε πρακτικό όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς 
και τα υποβληθέντα από αυτούς δικαιολογητικά συμμετοχής και τα αποτελέσματα του 
ελέγχου αναγράφονται στο πρακτικό.  Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 
λόγο έλλειψης ή μη υποβολής ορθών δικαιολογητικών συμμετοχής, αυτές 
απορρίπτονται και οι φάκελοι της τεχνικής και οικονομικής τους προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται και επιστρέφονται. Ακολούθως, αποσφραγίζεται ο φάκελος της 
τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό. Η Επιτροπή προβαίνει στην 
αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και καταχωρεί στο πρακτικό την τυχόν 
απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των 
τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης. Για τις τεχνικές προσφορές που 
απορρίφθηκαν, η Επιτροπή δεν προβαίνει σε αποσφράγιση των αντίστοιχων 
οικονομικών τους προσφορών, αλλά αυτές επιστρέφονται. Μετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, αποσφραγίζονται οι σφραγισμένοι 
(υπο)φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών και ακολουθεί σχετική 
ανακοίνωση τιμών.  

4. Το αποτέλεσμα των ανωτέρω σταδίων, που μπορούν να γίνουν σε μία 
δημόσια συνεδρίαση, επικυρώνονται με απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΛ, η οποία 
κοινοποιείται στους προσφέροντες. 

5. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 127 του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 13 
Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί 
εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό 
ανάδοχο), να υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, τα πρωτότυπα ή απλά 
φωτοαντίγραφα όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 5 της παρούσας, ως 
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και για την πλήρωση 
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.  

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

• Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, 
από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την 
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει 
εισφορές τόσο για τα μέλη τους όσο για το απασχολούμενο σε αυτούς 
προσωπικό. 

• Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 





πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν 
υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό 
άλλη ανάλογη διαδικασία. 

• Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές 
ενημερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το 
απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των 
πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι 
ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως 
και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

• Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 
να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις 
(φορολογική ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως 
και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

3. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 
παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά προσκομίζουν όλα τα παραπάνω 
δικαιολογητικά, εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, με την ακόλουθη 
τροποποίηση:  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές 
ενημερότητες), από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από 
τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος 
τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον 
ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το 
απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό 

Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το 
απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά 
όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το 
απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.  

Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 
Δεν θα προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών 
Συμβουλίων τους. 
 Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη για τις 
προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε), στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις 
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 δεν 
προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, ή 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 οικονομική προσφορά του προσφέροντος ( προσωρινού αναδόχου ) που 
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή 
δήλωση στοιχείων ή όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται. 

6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 
σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στο Δ.Σ. για τη 
λήψη απόφασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για 
τη ματαίωση της διαδικασίας, είτε την κατακύρωση της σύμβασης. Το αποτέλεσμα του 
ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών επικυρώνονται με απόφαση του Δ.Σ. 

7. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

8. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης, 
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

9. Σε κάθε περίπτωση, για την κατακύρωση αποφασίζει το Δ.Σ της ΔΕΥΑΛ και η 
σχετική απόφαση υποβάλλεται στο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έλεγχο 
νομιμότητας. 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 
Ανακοίνωση κατακύρωσης - υπογραφή σύμβασης - Κρίση αποτελέσματος 

διαγωνισμού 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με γνωμοδότησή 

της προς το Δ.Σ της ΔΕΥΑΛ που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει:  
α) Την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη την ποσότητα της προμήθειας ή 

της υπηρεσίας ή για μέρος αυτής μέχρι και 50% ή για μεγαλύτερη ποσότητα μέχρι 30% ( 
όχι όμως πέραν του ανώτατου χρηματικού ορίου της επιλεγόμενης διαγωνιστικής 
διαδικασίας, που ορίζει ο Ν. 4412/2016 ), 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 
Διάρκεια 

1. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον 
η ΔΕΥΑΛ δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες.  

2. Η ΔΕΥΑΛ προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της 
σύμβασης, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 
πρόσκλησης. 

3. Η υπογραφή της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 
προσέλθει να την υπογράψει 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 της σύμβασης, 
η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

4. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα χρόνο από την υπογραφή της ή 
μέχρις εξαντλήσεως της συμβατικής αξίας της προμήθειας.                   

Άρθρο 16 
Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την προμήθεια μέσα στα χρονικά 
όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. 





2. Η παραλαβή της προμήθειας και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής 
γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 216-221 του Ν. 
4412/2016. 

3. Η παραλαβή των υπηρεσιών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η 
συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις 
διατάξεις των άρθρων 216-221 του Ν. 4412/2016. 

4. Η παραλαβή της προμήθειας γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ. 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 τα παραδοτέα υλικά της προμήθειας ή οι 
παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, 
συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις 
που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι 
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παραδοτέων υλικών ή 
των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς, αν μπορούν τα υλικά ή οι υπηρεσίες να 
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

6. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με 
αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των παραδοτέων 
υλικών ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία 
θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση 
της απόφασης του Δ. Σ., η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική 
παραλαβή των παρεχόμενων υλικών ή υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει 
σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση. 

7. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται με απόφαση του Δ.Σ., η 
οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν 
ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η 
παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

8. Ανεξάρτητα από την αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που 
συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ., στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που πραγματοποίησε την παραλαβή στον 
προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής 
προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και 
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν 
επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση 
ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε 
από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

9. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων 
υλικών ή  υπηρεσιών με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του Δ.Σ., 
ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάσταση των παρεχόμενων υλικών ή υπηρεσιών, με υλικά ή υπηρεσίες 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 
προμηθευτής των υλικών ή ο ανάδοχος των υπηρεσιών θεωρείται εκπρόθεσμος και 
υπόκειται στις προαναφερθείσες ποινικές ρήτρες, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

10. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά ή τις υπηρεσίες που 
απορρίφθηκαν, μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η 
συνολική διάρκεια κατά τα ανωτέρω, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 





Άρθρο 17 
Ποινικές ρήτρες 

1. Αν τα υλικά ή οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου 
μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης 
που τυχόν χορηγήθηκε, μπορεί να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με 
αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. 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 υλικών ή των 
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5%, 
χωρίς Φ.Π.Α. επί της συμβατικής αξίας των υλικών ή των υπηρεσιών που 
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι 
ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της 
σύμβασης και μπορούν να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ., αν τα 
υλικά ή οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν 
μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

2. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται και συμψηφίζεται με την αμοιβή 
του αναδόχου. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το 
δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

Άρθρο 18 
Τρόπος Πληρωμής 

1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών ή των υπηρεσιών της παρούσας μπορεί να 
γίνεται τμηματικά για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

2. Εφόσον ο ανάδοχος εκτελεί ορθά, σύννομα και σύμφωνα με τη σύμβαση τις 
συμβατικές υποχρεώσεις του, εκδίδει σχετικό τιμολόγιο για τα υλικά που έχει 
προμηθεύσει ή τις υπηρεσίες που έχει εκτελέσει και παραλάβει η αρμόδια επιτροπή 
παραλαβής και έχει εκδώσει για το λόγο αυτό το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής (ή 
βεβαίωση καλής εκτέλεσης). 

3. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία. 

Άρθρο 19 
Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης - Κρατήσεις 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΛ 
http://www.deyalamias.gr 

2. Η περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και 
ολόκληρη  θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα 
ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΛ. 

3. Η σύμβαση θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 
4. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, εισφορές κλπ. Σε 

περίπτωση άρνησής του, παρακρατούνται από το πρώτο τιμολόγιο πληρωμής του. 
5. Για ότι δεν προβλέφθηκε, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις των Ν. 4412/2016, Ν. 

1069/1980 και Ν. 3463/2006. 
Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμόν 195/2017 (ΑΔΑ:ΩΔ3ΜΟΡΓΦ-

4ΡΡ) απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΛ. 
Άρθρο 20 

Ειδικοί όροι 
Οι ποσότητες που αναφέρονται στον προϋπολογισμό της μελέτης είναι 

ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές. Δεσμευτικό είναι το συνολικό ποσό της προμήθειας ή 
της παρεχόμενης υπηρεσίας, με την αυξομείωση που αναφέρεται παραπάνω 
 

http://www.deyalamias.gr/




Άρθρο 21 
Επίλυση διαφορών 

     Οι διαφορές που ενδεχόμενα να ανακύψουν από την παρούσα διακήρυξη 
υπάγονται στα καθ΄ ύλην και κατά τόπο αρμόδια δικαστήρια της Λαμίας και επιλύονται 
σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία. 
 
. 

Λαμία   12/7/2017 
 
                                                                                                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                 Ο ΠΡ/ΝΟΣ Τ.Υ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ 
 

 
   ΒΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ                                    ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣHΣ      
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                        ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΛΑΜΙΕΩΝ 
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