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ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ 
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Έγγραφο Δήμου-Φορέα:  
Τίτλος: ΥΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ 
Κωδ. Προϋπ/σμού:  
 
 
Περιγραφή: 
 Με την παρούσα μελέτη η Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού θα προμηθευτεί υδρόμετρα που 
είναι απαραίτητα για την συντήρηση και επέκταση των δικτύων ύδρευσης. Οι 
τεχνικές προδιαγραφές των ζητούμενων ειδών αναφέρονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές που συνοδεύουν την παρούσα μελέτη. Η προμήθεια έχει εγγραφεί  
στον Κ.Α. 26.01.04 π/υ έτους 2018 με τίτλο ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - 
ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΦΑΙΣΤΟΥ. Ο συνολικός 
προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 74.380,16€ 
(συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ 24%). Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με 
τον Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Τεύχος Α'). 
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 Ο Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει Συνοπτικό 
Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της 
τιμής ανά είδος,  για την προμήθεια με τίτλο ΥΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -
ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ και Προϋπολογισμού 74.380,16 ΕΥΡΩ, μαζί με το ΦΠΑ, που θα 
διεξαχθεί σύμφωνα με  
α) τις διατάξεις του άρθρου 117 του ν. 4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του 
νόμου αυτού, 
β) τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006,  
γ) την υπ’ αριθ.______________ απόφαση Δ.Σ. ή Οικονομικής Επιτροπής 
με την οποία διατέθηκε η πίστωση, αποφασίστηκε η διενέργεια 
συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας, εγκρίθηκαν οι 
τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού και δ) 
τους όρους του παρόντος τεύχους  
 
και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά 
για την ανάδειξη αναδόχου της ως άνω προμήθειας.  
Μαζί με την προσφορά τους, οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να 
προσκομίζουν δείγματα ή prospectus για κάθε ένα από τα είδη που 
απαιτούνται και για τα οποία είναι υποψήφιοι, τα οποία χρειάζεται να είναι 
απολύτως σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
   
ΑΡΘΡΟ 1ο 
Ισχύουσες Διατάξεις - Αποφάσεις 
Η εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης διενεργείται σύμφωνα με: 
 
Α Τις ισχύουσες διατάξεις: 
I. Του Ν. 4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)" (Α’ 147) και 
ιδίως των άρθρων 116 και 117 

II. Tο άρθρο 107 του ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α’): «Άσκηση 
υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής 
νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» 

III. Του Ν.3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/07.06.2010 
τεύχος Α'). 

IV. Του Ν.3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" (ΦΕΚ 
114/8.6.2006 τεύχος Α') και ιδιαίτερα της παρ. 4 του άρθρου 209, όπως 
αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 και της παρ. 
9 του άρθρου 209, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 



3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του 
άρθρου 377 του Ν. 4412/2016, 

V. Του Ν.4250/2014 "Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση 
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις" (Α’ 74 ) και 
ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

VI. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) "Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο". 

VII. Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) "Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων… " 

VIII. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις". 

IX. Της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

X. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, 
καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα 
οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των 
διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική 
εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές 
αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελούν μέρος 
του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 

 
Β. Τις αποφάσεις: 
1. Την __________ απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα 
υπογραφής στους Αντιδημάρχους 
2. Την με αριθμ.την υπ’ αριθ.______________ απόφαση Δ.Σ. ή 
Οικονομικής Επιτροπής με την οποία διατέθηκε η πίστωση, αποφασίστηκε 
η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας, 
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του 
διαγωνισμού και δ) τους όρους του παρόντος τεύχους με την οποία: 
α) Εγκρίνεται η ΥΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ και η διάθεση 
πίστωσης ποσού 74.380,16 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) σε βάρος των 
παρακάτω πιστώσεων από τον εκτελούμενο προϋπολογισμό του Δήμου 
_______________________ 
β) Εγκρίνεται η εκτέλεσή της με συνοπτικό διαγωνισμό και με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
μόνο βάσει της τιμής ανά είδος 
γ) Εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης της 
προμήθειας με τίτλο ΥΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ 
δ) Καθορίζονται οι όροι του συνοπτικού διαγωνισμού. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο 
Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 
 
Στοιχεία Αναθέτουσα Αρχής και υλοποίησης της σύμβασης 
Αναθέτουσα Αρχή είναι ο/η Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού 
Ταχυδρομική Διεύθυνση: 70400 
Τηλέφωνα: 2892029444 
Fax: 2892029445 
e-mail:  



Πληροφορίες: ____________________________ 
Κωδικός NUTS: EL 431 
 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ. 
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες 
Υπηρεσίες. 
Στοιχεία Επικοινωνίας 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης του Δήμου. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών 
1.Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα 
ακόλουθα: 
 
α)  Η με αρ.__________ προκήρυξη 
β)  Η παρούσα Διακήρυξη, 
γ) Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 79 παρ. 4 ν 
4412/2016 
δ)  Η Συγγραφή Υποχρεώσεων, 
ε) Το έντυπο Οικονομικής προσφοράς, 
στ) Η Τεχνική περιγραφή 
ζ)  Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
2) Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν 
από την αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω 
 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα 
έγγραφα της σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας που τηρεί ο/η Δ.Ε.Υ.Α. 
Φαιστού [www.dimosfestou.gr] 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της 
σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα 
τους. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 
Αντικείμενο του διαγωνισμού 
1. Ο διαγωνισμός αφορά στην Προμήθεια με τίτλο ΥΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
-ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 
2. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προμήθειας ή για οποιοδήποτε 
είδος της προμήθειας. 
3. Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που 
συμμετέχουν στον διαγωνισμό, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της 
σύμβασης δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, 
κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του Ν.4412/2016.  
Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του 
Ν.4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο 
Προϋπολογισμός της σύμβασης 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 74.380,16 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής 
μπορεί να καταθέσει προσφορά στο σύνολο της προμήθειας. 
 



ΑΡΘΡΟ 6ο 
Χρηματοδότηση της σύμβασης - Πληρωμή Αναδόχου 
 
1. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από , και βαραίνει τους ΚΑ ΧΧ.ΧΧΧΧ του 
προϋπολογισμού του Δήμου. 
2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες 
κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων 
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 
Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, 
εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό 
αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για 
λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών 
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων 
και και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ 
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 
4412/2016) 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 
χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 
3. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο. 
 
4. Τρόπος πληρωμής – Απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του 
αναδόχου. 
Η εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή 
της προμήθειας.  
Θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016.  
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση 
αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, 
σύμφωνα με το άρθρο 208 του ν.4412/2016. 
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του Δήμου 
γ) Τιμολόγιο του Προμηθευτή 
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο 
Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής ανά είδος 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
Τόπος - Χρόνος διεξαγωγής διαγωνισμού – κατάθεση προσφορών 
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί όπου εδρεύει ο/η Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού στις 
_______________, ημέρα _______________ και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον 
της αρμόδιας επιτροπής και η παραλαβή των προσφορών θα αρχίσει στις 10:00 
και θα λήξει στις 11:00. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην 
υπηρεσία στην ανωτέρω Δ/νση και ταχυδρομικώς ή με άλλο τρόπο και να 
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην 



υπηρεσία μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού. Οι προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε 
τρόπο πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο του διαγωνισμού.  
 
Κατά την ημέρα αποσφράγισης των δικαιολογητικών μπορούν να παρίστανται οι 
νόμιμοι εκπρόσωποι των ιαγωνιζομένων.  
Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία, 
κατάληψη κλπ), ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ίδια μέρα και ώρα την επόμενη 
εβδομάδα και στον ίδιο χώρο. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο 
Υποβολή φακέλου προσφοράς 
1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 8 
είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη 
επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο 
της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο 
πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί μέχρι και την προηγούμενη 
εργάσιμη ημέρα του Διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 8 της παρούσας. Η 
αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των 
προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή 
τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε 
ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, 
στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού Προσφορά του για την προμήθεια 
με τίτλο ΥΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ, με αναθέτουσα αρχή το 
Δήμο και την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
 
3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 
α) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη "Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής" κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15. 
β) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη "Τεχνική Προσφορά", ο 
οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
10. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου 
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά 
και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και 
γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη "Οικονομική Προσφορά", 
ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 11. 
Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου της παρ. 2. 
4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 
Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α` 188). 
5. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο 
πριν από την ημερομηνία υποβολής του άρθρου 8 της παρούσας, δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 12. 
6. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η 
προσφορά στην κατοχή της) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 
7. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον 
οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο 
αυτών. 



8. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία 
υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που 
αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην 
προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε 
μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος / συντονιστής αυτής. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο 
Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 
Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή 
αποκλεισμού, τα ακόλουθα: 
(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη "Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής" 
(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη "Τεχνική Προσφορά" 
(γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη "Οικονομική Προσφορά" 
σύμφωνα με τα κατωτέρω: 
 
Α. Ο φάκελος "Δικαιολογητικά Συμμετοχής" πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να 
περιέχει το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 15 της 
παρούσας. 
 
1 Στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα (ιδίως επωνυμία, οδός, αριθμός, 
Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και e-mail) και σε περίπτωση ένωσης οικονομικών 
φορέων τα στοιχεία όλων των μελών αυτής. 
Την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και 
το άρθρο 20.1 της παρούσας διακήρυξης. 
Β. Ο φάκελος "Τεχνική Προσφορά" περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Γ. Ο φάκελος "Οικονομική Προσφορά" περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της 
προσφοράς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο 
Σύνταξη οικονομικών προσφορών 
1. Οι προσφορές για την προμήθεια με τίτλο ΥΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -
ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ, πρέπει να αναφέρουν α) την τιμή των υπό προμήθεια ειδών στην 
οποία θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για 
παράδοση των υπό προμήθεια ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται 
και στη μελέτη της σύμβασης και β) το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό (%) στο οποίο 
υπάγεται η προμήθεια. 
2. Η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ευρώ. Προσφορά με σε άλλα νομίσματα ή με 
ρήτρα, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όλες οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς 
επί ποινή απαραδέκτου συμπληρώνονται ολογράφως. Αριθμητική μόνο αναγραφή 
τιμής στο τιμολόγιο δεν λαμβάνεται υπόψη.  
3. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η τιμή μονάδος ή δεν δίδεται ενιαία 
ή κατά είδος τιμή, για ολόκληρη την ποσότητα (και σύμφωνα με την ομάδα/ες που 
συμμετέχει ο οικονομικός φορέας) που προκηρύχθηκε, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση 
της επιτροπής αξιολόγησης. 
4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
5. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, οι 
προσφορές θα εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης 
κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να 
παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας, πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της 
αναθέτουσας αρχής. 
6. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση 



αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 
ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών 
φορέων.  
7. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 
8. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
9. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο 
Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στις προμήθειες που αφορούν τον εξοπλισμό του διαγωνισμού 
και που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) Σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) Σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) Σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η 
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και 
τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και 
δ) Σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας 
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση 
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 
και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 
μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί 
ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η 
ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ 
κοινοπραξία). 
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο 
Λόγοι αποκλεισμού 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό 
του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα 
μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από 
τους ακόλουθους λόγους: 

1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από 
τους ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 
σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης 
της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή 
των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό 
τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 
27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  



δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-
πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 
με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η 
υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά  στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 
στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν 
έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη 
από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με 
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν 
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 



δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι 
έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο 
(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: 
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 
266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι 
οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο 
(2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν 
την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

3. α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, 
εφόσον συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος 
_______________________ 
β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο 
μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 
καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό 
που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 
δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του 
άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς. 
4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσεις:  
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 
18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 
εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν 
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται 
στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας 
είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες 
διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο 
τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 
του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 



παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(στ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(ζ) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να 
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

(η) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 
αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί 
το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και 
καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από 
την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος 
βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της 
παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση 
να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 
μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας  

5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, 
λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από 
τις ως άνω περιπτώσεις  

6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2. γ) και 4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία 
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την 
αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). 
Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται 
από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους 
οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα 
κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή 
σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει 
χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση. 

7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων 
κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 
8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική 
απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται 
αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 14ο 
Κριτήρια επιλογής 



α. Καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  Οι οικονομικοί φορείς 
που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη 
απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη 
ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 
αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. 
 
β. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς 
απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για την 
τελευταία τριετία (2017, 2016, 2015) μεγαλύτερο από _________ €  

γ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται : 
α) κατά τη διάρκεια τελευταίας τριετίας , να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον 
μία σύμβαση προμηθειών  του συγκεκριμένου τύπου, ύψους ______ € και 
β) να διαθέτουν πιστοποιητικά που να έχουν εκδοθεί από επίσημα 
ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, 
με τα οποία να βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα 

 
ΑΡΘΡΟ 15ο 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν τα εξής 
δικαιολογητικά: 
1. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 
4 του ν. 4412/2016 (Α 147) 
Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το παρεχόμενο 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σύμφωνα με την παρ. 
4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 ως προκαταρκτική απόδειξη προς 
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 
επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 13 της παρούσας, 
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το 
άρθρο 14 της παρούσας, Το ΤΕΥΔ όπως έχει διαμορφωθεί για την παρούσα 
σύμβαση, παρέχεται και σε επεξεργάσιμη μορφή (αρχείο.doc) και έχει αναρτηθεί 
στα έγγραφα του διαγωνισμού. Το ΤΕΥΔ υπογράφεται από το φυσικό/- ά 
πρόσωπο/ α, τα οποία είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό 
πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων 
περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
(Κατευθυντήρια Οδηγία 15 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). 
To Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ) υπογράφεται: 



Από τα φυσικά πρόσωπα αν πρόκειται για ατομική Επιχείρηση και τον κατά 
περίπτωση εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα . Ως εκπρόσωπος του οικονομικού 
φορέα, για την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής 
του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως 
εξουσιοδοτημένο φυσικό 
πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν 
υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις 
του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΤΕΥΔ. 
Ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV 
χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV. 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το ΤΕΥΔ 
του άρθρου 79 παρ. 2, υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 
2. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής η οποία καλύπτει το (δύο) 2 επί τοις % της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α, για τους προμηθευτές που 
ενδιαφέρονται να δώσουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας ή ποσού ίσου 
με το 2 επί τοις % της συμβατικής αξίας (των άρθρων που του κατακυρώθηκαν) 
χωρίς τον Φ.Π.Α σύμφωνα με την προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 20.1 της 
παρούσας διακήρυξης. 
 
ΑΡΘΡΟ 16ο 
Παραλαβή προσφορών - Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης - 
Κατακύρωση - Σύναψη Σύμβασης 

1. Κατάθεση και Αποσφράγιση προσφορών 

Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική 
ημερομηνία στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από 
τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξη της προθεσμίας του άρθρου 
8 της παρούσης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η 
υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του 
πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της 
παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με 
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται 
δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί, εν συνεχεία, αμέσως με το 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί 
προσφορές κατά το άρθρο 9 της παρούσης (η ώρα και ημέρα  υποβολής 
αναγράφεται τόσο στο πρωτόκολλο όσο και πάνω στον κυρίως φάκελο, η δε 
σχετική καταχώρηση στον κυρίως φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο 
υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του 
Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη 
διαδικασία του διαγωνισμού.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα  και ώρα, ή 
μετά τη λήξη της παραλαβής σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα, 
αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των 
δικαιολογητικών συμμετοχής , με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε 
προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να 
συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν 



υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής 
προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

2. Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα: 

α) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής 
τους σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα 
αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο 
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής. 
Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως 
καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη 
της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο 
των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών 
δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την 
αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

γ) Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, 
αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική 
πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα 
ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική 
επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με 
το άρθρο 21 της παρούσας.  

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών 
προσφορών που αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και 
την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να 
εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η 
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

Τα αποτελέσματα, όλων των προαναφερομένων σταδίων, επικυρώνονται 
με μια απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η 
οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, στους προσφέροντες. Κατά της εν 
λόγω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 
της παρούσας. 

3. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για 
υπογραφή σύμβασης 
 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική 
πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 



(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, 
δεκαπέντε(15) ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, 
τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
3.  Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή 
να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 
ειδοποίησης, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να 
παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 
ημέρες.  
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία 
που δηλώθηκαν με  το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 12, 
το άρθρο 13 (λόγοι αποκλεισμού) και το άρθρο 14 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) 
της παρούσας, 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 
μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με 
το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την 
δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν 
αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, η διαδικασία ματαιώνεται.  
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 
σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του 
φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη 
απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης 
της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο 
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, 
σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το 
άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.   
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της 
σύμβασης  
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της 
σύμβασης επέρχονται εφόσον η αναθέτουσα αρχή κοινοποιήσει  την απόφαση 
κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 17 της παρούσας. 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 
συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω 
συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και η 
κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 
 



ΑΡΘΡΟ 17ο 
Δικαιολογητικά κατακύρωσης (Αποδεικτικά Μέσα). 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως 
τον προσφέροντα, στον  οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό 
ανάδοχο), να υποβάλλει εντός προθεσμίας όχι  μικρότερης των δέκα (10) ημερών 
ούτε μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από τη κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν εντός, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των 
δικαιολογητικών, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής άρθρα 13-14 
της παρούσης. 
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 συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού που 
αναφέρονται στο άρθρο 13 της παρούσης. 
 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. 
 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. 
 Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται σε αυτό η 
εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος 
των υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος. 
 Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού 
της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι 
πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα 
σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. 
 Αν το πιστοποιητικό αυτό δεν εκδίδετε από την παραπάνω Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, γίνετε 
δεκτή και η ένορκη βεβαίωση από τον προσφέροντα ότι δεν προκύπτουν οι πράξεις 
επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε 
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. 
 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις 
που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε 
σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη 
σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α 
που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, 
στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των 
ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 



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 ενήμερα 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.) και οι ιδιωτικές 
κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.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.), στις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.Ε.) 
τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.), στον πρόεδρο τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και σε κάθε άλλη 
περίπτωση νομικού προσώπου στους νόμιμους εκπροσώπους του. 
 
Για όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά  σας επισημαίνουμε: 
Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή 
επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων 
διευκρινίζονται τα εξής: 
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των 
ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις 
υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 
4250/2014.Η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά 
έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να 
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων. 
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που 
έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως 
επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα 
Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να 
ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη 



επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας 
(Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.) 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 
εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση 
από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 
4250/2014. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα 
των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 
 
ΑΡΘΡΟ 18ο 
Χρόνος ισχύος προσφορών 
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά 
τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα τεσσάρων (4) 
μηνών, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί 
από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της 
διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που 
συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 
παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονομικοί φορείς. 

 
ΑΡΘΡΟ 19ο 
Εμπιστευτικές πληροφορίες 
Εάν υποβάλλονται μαζί με τις προσφορές πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα οι 
οποίες σε περίπτωση γνωστοποίησης σε συνδιαγωνιζόμενους ενδεχομένως να 
έθιγαν τα έννομα συμφέροντα του, είναι απαραίτητο ο προσφέρων να σημειώνει 
σε αυτά την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη 
περίπτωση, και εφόσον δεν υπάρχει η παραπάνω ένδειξη, θα μπορούν να 
λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της 
πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του 
απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του 
ενδιαφερομένου.  
Προκειμένου να χαρακτηρισθούν οι πληροφορίες ως εμπιστευτικές θα πρέπει ο 
συμμετέχων να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της 
υπογραφής του στην οποία θα αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 
πληροφορίας  
 
ΑΡΘΡΟ 20ο 
Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 20.1 και 20.2 εκδίδονται από πιστωτικά 
ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 



Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό 
του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από 
έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την 
ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία 
απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα 
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα 
τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: 
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος 
της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από 
απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην 
περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον 
τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών 
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 
20.1 Εγγύηση συμμετοχής 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής η οποία καλύπτει το (δύο) 2 επί τοις % της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α, που για το σύνολο της προμήθειας 
ανέρχεται στο ποσό των ______ ευρώ, για τους προμηθευτές που ενδιαφέρονται 
να δώσουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας ή ποσού ίσου με το 2 επί 
τοις % της συμβατικής αξίας (των άρθρων που του κατακυρώθηκαν) χωρίς τον 
Φ.Π.Α σύμφωνα με την προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνη αυτής ως 
παρακάτω: 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής 
περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά 
τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 20 της παρούσας, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 
και της εγγύησης συμμετοχής. 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς 
προσφέροντες μετά: 
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ένστασης ή την έκδοση 
απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την 
έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και 
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του 
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη , δεν προσκομίσει εγκαίρως τα 



προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 
υπογραφή της σύμβασης. 
 
20.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας 
καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για ένα μήνα μετά την 
ημερομηνία λήξης του συμβατικού χρόνου. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις 
την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας 
αρχής έναντι του αναδόχου. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο 
πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 
εκπροθέσμου. 
 
ΑΡΘΡΟ 21ο 
Ενστάσεις 
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία 
άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης 
υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού 
διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της 
προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της 
υποβολής των προσφορών. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, 
ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων  (συγκροτήθηκε με την 
υπ’ αριθ. ______________ απόφαση Δ.Σ. ή Οικονομικής Επιτροπής), εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης. Στην περίπτωση 
της ένστασης κατά της διακήρυξης,  η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε 
περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την 
άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της 
ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις 
εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί 
δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 
ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
 
ΑΡΘΡΟ 22ο 
Γλώσσα διαδικασίας 
1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα 
και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση 
ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν 
συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν 
ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
2. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα 
αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα 
και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που 
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188)57. 



Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της 
Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα 
αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της 
εθνικής νομοθεσίας, είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία 
έχει συνταχθεί το έγγραφο. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 
φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του 
άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, αντικαταστάθηκε 
ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

3. Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και 
δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης 
φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το 
αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο 
με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η 
επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 
454 του Κ.Π.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 
4. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό 
τεχνικό περιεχόμενο, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να 
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
5. Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και 
του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με 
την αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων. 
 
ΑΡΘΡΟ 23ο 
Σύναψη σύμβασης 
Μετά την οριστική έγκριση του φακέλου του διαγωνισμού από την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Κρήτης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για 
την υπογραφή της σύμβασης, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Η υπογραφή της σύμβαση έχει 
αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, 
μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, απορρίπτεται η 
προσφορά του, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής 
του 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, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του 
άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 24ο 
Σειρά ισχύος εγγράφων της σύμβασης 
Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προμήθεια είναι τα 
αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά 
όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω. 
1. Το συμφωνητικό 
2. Η παρούσα διακήρυξη 
3. Τεχνικές προδιαγραφές 
4. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 
 
ΑΡΘΡΟ 25ο 
Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος 
έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της 
σύμβασης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της προμήθειας. 
 



ΑΡΘΡΟ 26ο 
Χρόνος, τόπος παράδοσης και παραλαβή της προμήθειας 
Ο χρόνος παράδοσης των προμηθειών ορίζεται σε τριάντα  (30) ημέρες από την 
υπογραφή της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την προμήθεια, 
μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση και θα γίνει κατόπιν 
συνεννόησης (συνολικά ή τμηματικά) στο Δήμο, σε χώρο που θα υποδειχθεί από 
τον υπεύθυνο του τμήματος Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων. Η μεταφορά των 
ειδών θα γίνεται με καθαρά μεταφορικά μέσα του προμηθευτή. 
Η παραλαβή των προμηθειών, θα γίνει από την Επιτροπή παραλαβής προμηθειών 
του Δήμου, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την ______________ απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις διατάξεις του 
άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στη σύμβαση και μπορεί να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Αν 
η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους 
όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που 
αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και 
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των 
παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές 
ανάγκες. 
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί, ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με 
αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή 
των παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι 
ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. 
Μετά την έκδοση της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παραδοτέων της σύμβασης 
και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην απόφαση Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται με 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, 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 συντελεστεί 
αυτοδίκαια. 
Ανεξάρτητα από την αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που 
συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, 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. 
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παραδοτέων, με 
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα 
από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση 
των παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της 
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
 
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η 
προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 
25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και ο πάροχος των προμηθειών 
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται στις προαναφερθείσες ποινικές ρήτρες, 
λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, 
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
 
ΑΡΘΡΟ 27ο 
Ποινικές ρήτρες 



Αν οι προμήθειες παραδοθούν 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 της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 
50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση 
τμηματικών – ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται 
ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που 
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. 
β) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5%, χωρίς 
Φ.Π.Α. επί της συμβατικής αξίας των προμηθειών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. 
γ) Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι 
ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της 
σύμβασης και μπορούν να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές 
προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες 
παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει 
εκτελεστεί πλήρως. 
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. 
 
ΑΡΘΡΟ 28ο 
Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 
Η παρούσα διακήρυξη και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν τεύχη θα αναρτηθούν: 
 

 Ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ), τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες πριν 
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

 Ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου 
 
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης): 

 Θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 Θα δημοσιευθεί  μία φορά σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή 
της έδρας του Νομού. 

 
ΑΡΘΡΟ 29ο 
Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, 
εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η 
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους 
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια 
της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, 
εφόσον επιλεγούν 



γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
 
ΑΡΘΡΟ 30ο 
Επίλυση Διαφορών - Εφαρμοστέο Δίκαιο. 
 
Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή 
την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα 
Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, 
σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών 
ηθών. 
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα Διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι 
διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ), καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της 
Διακήρυξης, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  
 
  

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 

ΜΑΡΚΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο της προμήθειας 
 

Η συγγραφή αυτή αφορά στην "ΥΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ" 
 

Άρθρο 2ο 
Διατάξεις που ισχύουν 

 
1. Οι διατάξεις των άρθρων 116 και 117 του Ν. 4412/2016, όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν 
2. Η παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την 
παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 
3. Οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε 
με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 
 

Άρθρο 3ο 
Συμβατικά τεύχη 

 
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
1. Η αναλυτική Διακήρυξη. 
2. Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων 
3. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 
4. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
5. Η Τεχνική και η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, καθώς και τα πλήρη 
τεχνικά και περιγραφικά στοιχεία, που θα δοθούν με την προσφορά. 
 

Άρθρο 4ο 
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

 
Η προμήθεια θα διενεργηθεί μετά από συλλογή σφραγισμένων προσφορών και 
μετά την ανάρτηση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και τη δημοσίευση της περίληψης 
αυτής στην ιστοσελίδα του φορέα, καθώς και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία 
εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του Νομού, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από 
την διενέργειά του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 
4412/2016, αλλά και τις τροποποιήσεις του άρθρου 18 του N. 4469/17 (ΦΕΚ 
62/03.05.2017 τεύχος Α’). 



Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα, από 
οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει  της συνολικής τιμής, αφού 
ελεγχθεί και είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί. 
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ή του 
ΔΣ. 
 

Άρθρο 5ο 
 
Η δαπάνη δημοσίευσης της προκήρυξης βαραίνει τον ανάδοχο, από 4/9/2009, 
σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163. 
 
 

Άρθρο 6ο 
Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης / Σύμβαση 

 
Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση η ανάθεση της προμήθειας, 
αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. Με την αποστολή της ανακοίνωσης, η συμβαση 
θεωρείται οτι συνάφθηκε και ο προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε 
δέκα (10) ημέρες, απο την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, κατά τα λοιπά, όπως στο ανωτέρω άρθρο, 
ορίζονται. 
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης η σύμβαση  καταρτίζεται από τον φορέα και 
υπογράφεται και απο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, οπως οριζεται στο Ν. 
4412/2016. 

 
Άρθρο 7ο 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
 

Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής 
αξίας της, χωρίς το ΦΠΑ, για την παράδοση της "ΥΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -
ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ".  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της 
προμήθειας, μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της. 
 

Άρθρο 8ο 
Πλημμελής κατασκευή 

 
Εαν η κατασκευή και η λειτουργία του υπό προμήθεια είδους, δεν ειναι σύμφωνα 
με τους όρους της σύμβασης, ή εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να αποκαταστήσει ή να βελτιώσει αυτές, συμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις. 
 

Άρθρο 9ο 
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση 

 
Η παράδοση των ποσοτήτων θα γίνεται  στον Φορέα: Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού, σύμφωνα 
με την υπόδειξη της Υπηρεσίας και εντός του οριζόμενου χρόνου παράδοσης από 
την υπογραφή της σύμβασης. Σαν ημέρα παράδοσης θεωρείται η ημέρα που θα 
προσκομισθούν τα είδη σε χώρο καθορισμένο από την Υπηρεσία και με ευθύνη 
μεταφοράς και εκφόρτωσης από τον προμηθευτή. 
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης 
της προμήθειας, ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις καθε είδους 
υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016. 
 



Άρθρο 10ο 
Παραλαβή 

 
Η παρακολούθηση και παραλαβή των υλικών γίνεται από την επιτροπή της 
παραγράφου 11β του άρθρου 221. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών 
διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παρουσιαστεί, εφόσον 
το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση 
και στο άρθρο 208 Ν. 4412/2016  
 

Άρθρο 11ο 
Τρόπος πληρωμής 

 
Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 
4412/2016, ύστερα από προσκόμιση των τιμολογίων και αφού προηγηθεί η 
παραλαβή του από την αρμόδια Επιτροπή. 
Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.  
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή αναφέρονται επίσης στο 
άρθρο 200 του Ν. 4412/2016. 

 
Άρθρο 12ο 

Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
 

Ο ανάδοχος βαρύνεται με κάθε είδους νόμιμες κρατήσεις και φόρους. Ο/Η Δ.Ε.Υ.Α. 

Φαιστού επιβαρύνεται μόνο με τον Φ.Π.Α. που ο προμηθευτής αναγράφει στην 
προσφορά του ότι επιβαρύνονται τα προς προμήθεια είδη. 
 
 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Μοίρες 10/09/2018 

Ο Προϊστάμενος  
 
 
 
 

ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

Μοίρες  10/09/2018 
Οι Συντάξαντες 

 
 
 
 

Φλουρής Εμμανουήλ 
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ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείμενο Προμήθειας 
Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια "ΥΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -
ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ", για την κάλυψη αναγκών του/της Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού.   
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Ισχύουσες διατάξεις 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με: 
 

I. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 
II. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με 

την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 
III. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως 

προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε 
σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 

1. Γενικά 

1.1 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ογκομετρικών υδρομετρητών θα πρέπει να 
πληρούν επί ποινή αποκλεισμού τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τα ισχύοντα 
κατασκευαστικά πρότυπα. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί υδρομετρητές που 
συμμορφώνονται πλήρως με την Ευρωπαϊκή οδηγία MID 2004/22/Ε.Ε. ή τη νεότερη 
MID 2014/32/E.E. υπό την προϋπόθεση ότι το εργοστάσιο κατασκευής φέρει 
πιστοποίηση σύμφωνα με τη συγκεκριμένη οδηγία (παραρτήματα Η1+D ή B+D). 
Συγκεκριμένα οι υδρομετρητές πρέπει είναι ογκομετρικοί, ξηρού τύπου και να 
πληρούν επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι: 

Ονομαστική διατομή υδρομετρητή DN15 

Μήκος L=110mm 

Κλάση Ακρίβειας R400 

Ονομαστική Παροχή Q3=2,5 m3/h 

Σπείρωμα σύνδεσης άκρων G ¾ ¨B 



Σχέση Q2/Q1 1,6 

Σχέση Q4/Q3 1,25 

Κλάση θερμοκρασίας T50 

Κλάση πίεσης MAP 16 

Κλάση απώλειας πίεσης στην Q3 ΔP≤63 

Παροχή Έναρξης Καταγραφής ≤2 lt/h 

1.2 Για τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν αναφέρονται παραπάνω, οι 
υδρομετρητές θα είναι σύμφωνοι με τα πρότυπα κατασκευής ISO4064 ή το νεότερο 
ΕΝ14154:2005. 

2. Ειδικές απαιτήσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά  

     2.1. Οι προμηθευτές θα πρέπει να περιγράφουν ξεκάθαρα στις προσφορές τους τα 
πραγματικά μετρολογικά χαρακτηριστικά του υδρομετρητή. Η επαλήθευση των 
αναφερόμενων μετρολογικών χαρακτηριστικών είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί, 
εάν κριθεί σκόπιμο από την υπηρεσία, σε διαπιστευμένο από ανεξάρτητο φορέα, 
εργαστήριο υδρομετρητών της Ελλάδος ή της Ευρωπαϊκής ένωσης, επιλογής της 
υπηρεσίας. Η μη επαλήθευση των δηλωμένων στην προσφορά μετρολογικών 
χαρακτηριστικών, συνεπάγεται αποκλεισμό της προσφοράς. 

2.2. Οι υδρομετρητές θα χρησιμοποιηθούν για τοποθέτηση σε παροχές πόσιμου 
νερού και θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για το σκοπό αυτό. 

2.3. Με τον όρο ογκομετρικοί υδρομετρητές, εννοούμε ότι η καταμέτρηση του 
διερχόμενου νερού θα γίνεται ογκομετρικά μέσω της πλήρωσης θαλάμου 
συγκεκριμένης χωρητικότητας ο όποιος θα περιστρέφεται μεταφέροντας από την 
είσοδο στην έξοδο του υδρομετρητή, με μεγάλη ακρίβεια, συγκεκριμένες ποσότητες 
νερού ανάλογα με το ρυθμό της διερχόμενης παροχής. 

2.4. Οι υδρομετρητές θα τοποθετηθούν είτε σε εξωτερικό χώρο εντός φρεατίων επί 
του πεζοδρομίου είτε σε εσωτερικό χώρο όπου είναι εγκατεστημένος συλλέκτης, σε 
κάθετη ή οριζόντια θέση λειτουργίας. Για τους αναφερόμενους λόγους η κλάση 
ακρίβειας θα εξασφαλίζεται για κάθε θέση τοποθέτησης. Η μετρολογική κλάση των 
υδρομετρητών δε θα πρέπει να εξαρτάται από την ύπαρξη ή μη, ευθύγραμμων 
τμημάτων αγωγών πριν και μετά τη θέση εγκατάστασης (U0/D0). 

2.5. Ως ονομαστική πίεση λειτουργίας ορίζονται τα 16 bar (MAP16) και ως ελάχιστο 
εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας 0,1-50°C (T50). 

2.6. Οι υδρομετρητές θα πρέπει να έχουν έγκριση προτύπου κυκλοφορίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με όσα περιγράφονται ανωτέρω.  

2.7. Το υλικό κατασκευής του σώματος των υδρομετρητών μπορεί να είναι 
κατασκευασμένο είτε από συνθετικό υλικό που θα διαθέτει άριστες μηχανικές 
ιδιότητες και θα πληροί τις συνθήκες καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό, είτε 
από ορείχαλκο υψηλής ποιότητας. 

2.8. Για την περίπτωση κατασκευής του κελύφους των υδρομετρητών με κράμα 
ορείχαλκου, θα πρέπει η περιεκτικότητα σε χαλκό να είναι από 60% έως 75% με 
κατάλληλες αναλογίες κασσίτερου, ψευδάργυρου, κλπ. ώστε να εξασφαλίζονται οι 
απαιτούμενες μηχανικές ιδιότητες. Επιθυμητό είναι το κράμα να φέρει την δυνατόν 
χαμηλότερη περιεκτικότητα σε μόλυβδο. Σε κάθε περίπτωση η περιεκτικότητα σε 
μόλυβδο θα πρέπει να είναι μικρότερη του 2,0%. Επιπλέον θα φέρουν εσωτερικά και 
εξωτερικά εποξική βαφή ελάχιστου πάχους 60μm εσωτερικά/ 200μm εξωτερικά 



κατάλληλη για πόσιμο νερό. Η πλήρωση χυτευτικών ελαττωμάτων, πόρων, κλπ. των 
ορειχάλκινων τμημάτων, με ξένη ύλη ή κόλληση απαγορεύεται. 

2.9. Στο σώμα των υδρομετρητών θα υπάρχει ανάγλυφη σήμανση κατεύθυνσης της 
ροής με βέλη επαρκούς μεγέθους. 

2.10. Οι υδρομετρητές θα συνοδεύονται από πλαστικά πώματα για την προστασία 
των σπειρωμάτων.  

2.11. Οι υδρομετρητές πρέπει να φέρουν, επί ποινής αποκλεισμού, στο στόμιο 
εισόδου του νερού, φίλτρο κατακράτησης φερτών υλικών και επιπλέον φίλτρο 
εσωτερικά για την προστασία του μετρητικού μηχανισμού.  

2.12. Όλα τα σπειρώματα του σώματος των μετρητών θα έχουν τις προβλεπόμενες 
από τους σχετικούς περί σπειρωμάτων κανονισμούς ανοχές και θα εξασφαλίζουν 
ομαλή και ασφαλή κοχλίωση. 

2.13. Οι υδρομετρητές θα φέρουν τις ακόλουθες αναγραφές: 

 Στην πλάκα του μετρητικού μηχανισμού ή στο περικάλυμμα θα είναι 
χαραγμένος ή εκτυπωμένος με έντονα ανεξίτηλα στοιχεία ο αριθμός σειράς σε 
αλφαριθμητική μορφή και  

 Στο άνω τμήμα του πλαστικού καλύμματος του μετρητικού μηχανισμού θα 
είναι χαραγμένος ή εκτυπωμένος με έντονα ανεξίτηλα στοιχεία ο αριθμός 
σειράς σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή γραμμωτού κώδικα (barcode) 

2.14. Η άρθρωση συναρμογής καλύμματος - περικαλύμματος μετρητικού μηχανισμού 
πρέπει να εξασφαλίζει ασφαλή και ομαλή λειτουργικότητα. 

2.15. Ο μετρητικός μηχανισμός θα είναι κατασκευασμένος από πλαστικό υλικό, 
άριστης καθαρότητας και αντοχής και για την αποφυγή του ενδεχομένου 
συγκέντρωσης ατμοποιημένου νερού στο εσωτερικό του και την εξασφάλιση της 
άριστης αναγνωσιμότητας των ενδείξεων θα πρέπει είτε να έχει πιστοποιημένη 
κλάση προστασίας ΙΡ68, το οποίο θα πιστοποιείται από ανεξάρτητο οργανισμό (το 
σχετικό πιστοποιητικό θα πρέπει να υποβληθεί επί ποινή αποκλεισμού) είτε ειδική 
διάταξη απομάκρυνσης θολωμάτων με χρήση υαλοκαθαριστήρα. 

2.16. Για την άμεση αντίληψη της κίνησης (λειτουργίας) του μηχανισμού και για τη 
δοκιμή του υδρομετρητή με ηλεκτρονικό όργανο, θα υπάρχει συμπληρωματική 
διάταξη με αστερίσκο με ανακλαστικά στοιχεία. Στην προσφορά πρέπει να 
αναφέρεται σαφώς η σχέση παλμών ανά λίτρο του αστερίσκου. 

2.17. Οι προσφερόμενοι υδρομετρητές θα πρέπει απαραίτητα και επί ποινής 
αποκλεισμού να έχουν τη δυνατότητα μελλοντικής ένταξης τους σε σύστημα 
αυτόματης ανάγνωσης μετρήσεων (AMR). Για το λόγο αυτό θα φέρουν 
προεγκατεστημένη διάταξη για σύνδεση τους σε σύστημα μετάδοσης παλμών. Η 
ανάγνωση των παλμών θα γίνεται από παλμοδότη ο οποίος θα είναι κοινός σε όλες 
τις προσφερόμενες διατομές υδρομετρητών, με ενσωματωμένη διάταξη μετάδοσης 
(πομπό) χωρίς την χρήση καλωδίων για την σύνδεση του επί του υδρομέτρου. 
Επειδή οι υδρομετρητές συχνά βρίσκονται σε περιβάλλον με αυξημένη υγρασία ο 
βαθμός προστασίας της παλμοδοτικής διάταξης θα είναι ΙΡ 68. Το σύστημα AMR θα 
πρέπει επί ποινής αποκλεισμού να είναι αμφίδρομης επικοινωνίας, άμεσης 
απόκρισης  και κατά τη λειτουργία του να παραμένει σε κατάσταση αναμονής 24 
ώρες, υπό την έννοια ότι οι μετρούμενες τιμές θα αποστέλλονται προς τη μονάδα 
αποστολής και λήψης σημάτων αμέσως μόλις ζητηθούν (σταλεί στην παλμοδοτική 
διάταξη σήμα) και όχι σε προγραμματιζόμενο από το χρήστη χρόνο. Σε περίπτωση 
μελλοντικής εγκατάστασης παλμοδοτικής διάταξης επί των υδρομετρητών θα πρέπει 
απαραίτητα να προβλέπεται ειδικό κάλυμμα ώστε να προστατεύεται το αριθμητήριο 
ενδείξεων και ο υδρομετρητής να μην μένει εντελώς ακάλυπτος. 



2.18. Με σκοπό την προστασία των οικιακών υδρομετρητών από μη 
εξουσιοδοτημένη χρήση, οι υδρομετρητές θα συνοδεύονται από 
επαναχρησιμοποιούμενες μεταλλικές ασφάλειες μεγάλης αντοχής. Οι μεταλλικές 
ασφάλειες θα πρέπει να ασφαλίζονται στην θέση εγκατάστασης τους μέσω ειδικής 
ασφάλειας στο ένα τους άκρο έτσι ώστε να είναι αδύνατη η απομάκρυνση τους από 
το δίκτυο. Οι ασφάλειες θα είναι επαναχρησιμοποιήσιμες, κατασκευασμένες από 
ορείχαλκο ποιότητας CW614N/ CW617N ή ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304/316, 
κυλινδρικής μορφή και κατάλληλων διαστάσεων ώστε να καλύπτουν πλήρως τα 
ρακόρ σύνδεσης των υδρομετρητών όπου και αν αυτά είναι τοποθετημένα και θα 
πρέπει να περιστρέφονται ελεύθερα γύρο από τα ρακόρ ώστε να μην είναι δυνατή η 
αποσυναρμολόγηση του ρακόρ με οποιοδήποτε τρόπο. Οι ασφάλειες θα 
αποτελούνται, από δυο μέρη και θα είναι έτσι κατασκευασμένες ώστε να 
τοποθετούνται με ένα και μόνο τρόπο. Τα δύο μέρη θα συνδέονται στη μία μεριά 
μέσω κατάλληλων εγκοπών ενώ στην άλλη θα φέρουν διάταξη κλειδώματος 
αποτελούμενη από ειδικό κοχλία ασφάλισης και σπείρωμα. Ο κοχλίας θα έχει τέτοια 
διαμόρφωση ώστε να μπορεί να ελέγχεται μόνο με την χρήση ειδικού κλειδιού 
χειρισμού το οποίο θα είναι πρακτικά αδύνατο να αντιγραφεί και δε θα κυκλοφορεί 
στο εμπόριο. Ο προμηθευτής θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του και το 
κόστος 2 κλειδιών χειρισμού που θα πρέπει να παραδοθούν μαζί με τις ασφάλειες. Ο 
χειρισμός των κλειδιών θα πρέπει να είναι απλός, τα κλειδιά θα πρέπει απαραίτητα 
να είναι αδιαίρετα και να αποτελούν ένα ενιαίο τεμάχιο αδύνατο να διαχωριστεί ή να 
αποσυναρμολογηθεί σε παραπάνω του ενός τμήματα έτσι ώστε να μη μπορεί να 
χαθεί κάποιο τμήμα του στο χώρο εγκατάστασης.  

2.19. Οι υδρομετρητές όλων των διατομών θα συνοδεύονται από 2 σετ ορειχάλκινων 
ενωτικών σύνδεσης κάθε ένα εκ των οποίων θα αποτελείται από : 

 1 περικόχλιο/ ρακόρ κατασκευασμένο από ορείχαλκο ποιότητας  CW617N 
σύμφωνα με το ΕΝ12165 ή CW614N σύμφωνα με το ΕΝ12164, 

 1 ουρά κατασκευασμένη από ορείχαλκο ποιότητας  CW617N σύμφωνα με το 
ΕΝ12165 ή CW614N σύμφωνα με το ΕΝ12164 και  

 1 Στεγανωτικό δακτύλιο κατασκευασμένο από EPDM/ NBR ή άλλο ισοδύναμο 
το οποίο θα είναι κατάλληλο για χρήση σε πόσιμο νερό.  

2.20. Στην πλάκα ενδείξεων του μετρητικού μηχανισμού ή επί του περικαλύμματος, 
θα πρέπει κατ ελάχιστον να αναφέρονται τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή 
Οδηγία ΜΙD και συγκεκριμένα: 

 Το Εμπορικό σήμα ή το όνομα του κατασκευαστή, 

 Το μοντέλο του υδρομετρητή, 

 Η κλάση ακρίβειας,  

 Η ονομαστική παροχή σε m3/h, 

 Το έτος κατασκευής, 

 Η μέγιστη πίεση λειτουργίας σε bars (ΡΝ/ ΜΑΡ). 

 Το σήμα εγκρίσεως προτύπου ΕΕ. 

 Ο αριθμός της έγκρισης 

 Η κλάση πτώσης πίεσης 

 Η κλάση θερμοκρασίας 

 Ο αριθμός σειράς αριθμητικά και με barcode 



2.21. Τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, η ακρίβεια ενδείξεων, τα ανεκτά σφάλματα, η 
πτώση πίεσης, η στεγανότητα, η αντοχή στην πίεση και τα χαρακτηριστικά του 
μετρητικού μηχανισμού θα είναι σύμφωνα με τους παραπάνω αναφερόμενους 
κανονισμούς και οδηγίες. 

2.22. Για κατασκευαστικά, κλπ στοιχεία που δεν αναφέρονται στην παρούσα 
διακήρυξη ισχύουν τα προβλεπόμενα από τους  παραπάνω κανονισμούς. 

3. Ακρίβεια Ενδείξεων – Μέγιστα ανεκτά σφάλματα 

Το μέγιστο ανεκτό σφάλμα στην ακρίβεια μέτρησης στην περιοχή μεταξύ της 
μεταβατικής παροχής Q2 (συμπεριλαμβανομένης) και της Μέγιστης παροχής Q4 δεν 
θα υπερβαίνει το ±2% για θερμοκρασίες μέχρι 30oC και το ±3% για θερμοκρασίες 
μεταξύ 30oC και 50oC.  

Το μέγιστο ανεκτό σφάλμα στην ακρίβεια μέτρησης στην περιοχή μεταξύ της 
Ελάχιστης παροχής Q1 (συμπεριλαμβανομένης) και της μεταβατικής παροχής Q2 
(εξαιρουμένης)  δεν θα υπερβαίνει το ±5%. 

4. Αντοχή στην πίεση – Πτώση Πίεσης 

Οι υδρομετρητές και ο παρελκόμενος εξοπλισμός σύνδεσης τους πρέπει να αντέχουν 
τη συνεχή πίεση του νερού για την οποία είναι κατασκευασμένοι (πίεση λειτουργίας) 
χωρίς να παρουσιάζονται προβλήματα ή ελαττώματα. Η πίεση λειτουργίας θα είναι 
16 bar (ΜΑΡ16). 

Η πτώση πίεσης προκαλούμενη από τους προσφερόμενους υδρομετρητές στο 
δίκτυο θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 0,63bar στη μόνιμη παροχή (Q3). 

5. Εγγυήσεις 

Οι υδρομετρητές και ο παρελκόμενος εξοπλισμός σύνδεσης τους θα είναι εγγυημένοι 
για χρονική διάρκεια ομαλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών από την ημέρα 
παραλαβής τους. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει με 
καινούργιο κάθε υδρομετρητή που θα υποστεί, εντός του χρόνου εγγύησης, βλάβη 
που θα οφείλεται σε κατασκευαστική αστοχία ή ποιοτική ανεπάρκεια του. 

6. Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν επί ποινής αποκλεισμού 

 Πλήρη τεχνικά φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρείας των προσφερόμενων 
υδρομετρητών και παρελκομένων  

 Αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων 
υδρομετρητών και παρελκομένων 

 Διάγραμμα της καμπύλης πτώσης πιέσεως και της καμπύλης σφάλματος, σε 
συνάρτηση με την παροχή. 

 Αναλυτική περιγραφή της δυνατότητας μετατροπής των υδρομετρητών σε 
μετρητές απομακρυσμένης ανάγνωσης, των τύπων των παλμοδοτών με τους 
οποίους μπορούν να εξοπλιστούν και την δυνατότητας λειτουργίας σε 
κατάσταση αναμονής επί εικοσιτετραώρου βάσεως (τεχνική περιγραφή και 
εικονογραφημένοι κατάλογοι από τους οποίους θα πρέπει να πιστοποιούνται 
οι απαιτήσεις των προδιαγραφών). 

 Αναλυτικός πίνακας συμμόρφωσης των προσφερόμενων υδρομετρητών και 
παρελκομένων με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών. Στον πίνακα 
συμμόρφωσης θα πρέπει να απαντάται σημείο προς σημείο η συμμόρφωση 
ή μη των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων υδρομετρητών και 
παρελκομένων με τις τεχνικές προδιαγραφές.  



 Πλήρη έγκριση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία MID (Εννοείται ότι τα 
συγκεκριμένα έγγραφα απαιτούνται πλήρη με σχέδια, αναλυτικά μετρολογικά 
χαρακτηριστικά κ.α). 

 Ακριβές αντίγραφο της πιστοποίησης του εργοστασίου κατασκευής των 
υδρομετρητών σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία MID (παραρτήματα Η1+D 
ή Β+D). 

 Πιστοποιητικό δοκιμών για την πιστοποίηση της δηλούμενης έναρξης 
καταγραφής των προσφερόμενων υδρομετρητών.  

 Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο προμηθευτής θα αναφέρει ρητά ότι 
αναλαμβάνει την ευθύνη έναντι του νόμου στην περίπτωση που τα 
χρησιμοποιηθέντα υλικά κατασκευής των προσφερόμενων υδρομετρητών και 
παρελκομένων, αποδειχθεί ότι έχουν επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. 

 Πιστοποιητικά καταλληλότητας των υδρομετρητών και παρελκομένων για 
χρήση σε αγωγούς πόσιμου νερού από αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς 
Οργανισμούς-Φορείς (KTW, DVGW, ACS, WRAS, κλπ).  

 Πιστοποιητικό επίσημου φορέα της Ευρωπαϊκής ένωσης για την αναλυτική 
σύσταση (περίπτωση ορειχάλκινου σώματος) ή την καταλληλότητα 
(περίπτωση συνθετικού σώματος) του κράματος κατασκευής του σώματος 
των υδρομετρητών στην οποία να αναφέρεται κωδική του ονομασία. 

 Πιστοποιητικό κλάσης προστασίας ΙΡ68, από ανεξάρτητο οργανισμό 
(περίπτωση υδρομετρητή χωρίς ειδική διάταξη απομάκρυνσης θολωμάτων με 
χρήση υαλοκαθαριστήρα). 

 Εγγύηση του προμηθευτή και των οίκων κατασκευής των προσφερόμενων 
υδρομετρητών και παρελκομένων για την καλή λειτουργία τους για δύο (2) 
χρόνια τουλάχιστον. Στην εγγύηση θα αναφέρεται ρητά ότι ο προμηθευτής 
είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει με καινούργιους όλους τους 
υδρομετρητές ή τα παρελκόμενα που θα παρουσιαστούν κατασκευαστικές 
αστοχίες ή ατέλειες εντός του χρόνου εγγύησης.  

 Δήλωση στην οποία θα αναφέρονται με σαφήνεια τα στοιχεία του 
εργοστασίου κατασκευής αλλά και τα στοιχεία του προμηθευτή (Επωνυμία, 
ταχ. Διεύθυνση, Αντικείμενο, κ.λ.π.). 

 Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2015 των οίκων κατασκευής, συναρμολόγησης 
και δοκιμής των υδρομετρητών και των παρελκομένων και του συμμετέχοντα 
προμηθευτή 

 Τη σχέση pulse/It, της διάταξης ηλεκτρονικού ελέγχου (αστερίσκου), για τους 
προσφερόμενους υδρομετρητές.  

 Πιστοποιητικό διαπίστευσης του εργαστηρίου δοκιμής των υδρομετρητών 
που διαθέτει ο οίκος κατασκευής, το οποίο θα έχει εκδοθεί από 
αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκό φορέα διαπίστευσης (χώρα της Ε.Ε.) κατά 
ΕΝ17025.  

 Βεβαιώσεις καλής λειτουργίας από υπηρεσίες ύδρευσης οι οποίες απαραίτητα 
θα αφορούν το συμμετέχοντα και την προμήθεια όμοιου τύπου και 
ποσοτήτων υδρομετρητών και παρελκομένων. 

 Ένα (1) πλήρες και λειτουργικό δείγμα των προσφερόμενων υδρομετρητών 
1/2'' (συνοδευόμενο από όλα τα παρελκόμενα σύνδεσης), ένα (1) δείγμα της 
παλμοδοτικής διάταξης με το ειδικό κάλυμμα που συνδέεται σε όλες τις 
προσφερόμενες διατομές και ένα (1) δείγμα του κλειδιού χειρισμού των 
μεταλλικών ασφαλειών. Το σύνολο των δειγμάτων επί ποινής αποκλεισμού 



της προσφοράς θα πρέπει να είναι 100% όμοια με αυτά που περιγράφονται 
στην προσφορά του κάθε προμηθευτή 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

TAXYΜΕΤΡΙΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΡΙΠΗΣ 

1. Γενικά 

1.1 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ταχυμετρικών υδρομετρητών θα πρέπει να 
πληρούν επί ποινή αποκλεισμού τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τα ισχύοντα 
κατασκευαστικά πρότυπα. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί υδρομετρητές που 
συμμορφώνονται πλήρως με την Ευρωπαϊκή οδηγία MID 2004/22/Ε.Ε. ή τη νεότερη 
MID 2014/32/E.E. υπό την προϋπόθεση ότι το εργοστάσιο κατασκευής φέρει 
πιστοποίηση σύμφωνα με τη συγκεκριμένη οδηγία (παραρτήματα Η1+D ή B+D). 
Συγκεκριμένα οι υδρομετρητές πρέπει είναι ταχυμετρικοί, πολλαπλής ριπής, υγρού 
τύπου ή υγρού τύπου με κάψουλα τύπου ελαίου και να πληρούν επί ποινή 
αποκλεισμού τα κάτωθι: 

Ονομαστική διατομή υδρομετρητή DN15 

Μήκος L=110mm 

Κλάση Ακρίβειας R160 

Ονομαστική Παροχή Q3=2,5 m3/h 

Σπείρωμα σύνδεσης άκρων G ¾ ¨B 

Σχέση Q2/Q1 1,6 

Σχέση Q4/Q3 1,25 

Κλάση θερμοκρασίας T50 

Κλάση πίεσης MAP 16 

Κλάση απώλειας πίεσης στην Q3 ΔP≤63 

Παροχή Έναρξης Καταγραφής ≤10 lt/h 

1.2 Για τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν αναφέρονται παραπάνω, οι 
υδρομετρητές θα είναι σύμφωνοι με τα πρότυπα κατασκευής ISO4064 ή το νεότερο 
ΕΝ14154:2005. 

2. Ειδικές απαιτήσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά  

     2.1. Οι προμηθευτές θα πρέπει να περιγράφουν ξεκάθαρα στις προσφορές τους τα 
πραγματικά μετρολογικά χαρακτηριστικά του υδρομετρητή. Η επαλήθευση των 
αναφερόμενων μετρολογικών χαρακτηριστικών είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί, 
εάν κριθεί σκόπιμο από την υπηρεσία, σε διαπιστευμένο από ανεξάρτητο φορέα, 
εργαστήριο υδρομετρητών της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής ένωσης, επιλογής της 
υπηρεσίας. Η μη επαλήθευση των δηλωμένων στην προσφορά μετρολογικών 
χαρακτηριστικών, συνεπάγεται αποκλεισμό της προσφοράς. 

2.2. Οι υδρομετρητές θα χρησιμοποιηθούν για τοποθέτηση σε παροχές πόσιμου 
νερού και θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για το σκοπό αυτό. 



2.3. Οι υδρομετρητές θα τοποθετηθούν είτε σε εξωτερικό χώρο εντός φρεατίων επί 
του πεζοδρομίου είτε σε εσωτερικό χώρο όπου είναι εγκατεστημένος συλλέκτης, σε 
οριζόντια θέση λειτουργίας. Η ανάγνωση των ενδείξεων θα γίνεται από τους 
καταμετρητές κοιτώντας από το δρόμο προς τις οικίες. Η μετρολογική κλάση των 
υδρομετρητών δε θα πρέπει να εξαρτάται από την ύπαρξη ή μη, ευθύγραμμων 
τμημάτων αγωγών πριν και μετά τη θέση εγκατάστασης (U0/D0). 

2.4. Οι υδρομετρητές θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε δίκτυο διανομής 
πόσιμου νερού.  

2.5. Ως ονομαστική πίεση λειτουργίας ορίζονται τα 16 bar (MAP16) και ως ελάχιστο 
εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας 0,1-50°C (T50). 

2.6. Οι υδρομετρητές θα πρέπει να έχουν έγκριση προτύπου κυκλοφορίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με όσα περιγράφονται ανωτέρω.  

2.7. Το υλικό κατασκευής του σώματος των υδρομετρητών θα είναι ορείχαλκος 
υψηλής ποιότητας, περιεκτικότητας σε χαλκό από 60% έως 75% με κατάλληλες 
αναλογίες κασσίτερου, ψευδάργυρου, κλπ. ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες 
μηχανικές ιδιότητες. Επιθυμητό είναι το κράμα ορείχαλκου να φέρει την δυνατόν 
χαμηλότερη περιεκτικότητα σε μόλυβδο. Σε κάθε  περίπτωση η περιεκτικότητα σε 
μόλυβδο θα πρέπει, επί ποινής αποκλεισμού, να είναι μικρότερη του 2,0%. Επιπλέον 
θα φέρουν εσωτερικά και εξωτερικά εποξική βαφή ελάχιστου πάχους 60μm 
εσωτερικά/ 200μm εξωτερικά κατάλληλη για πόσιμο νερό. 

2.8. Η πλήρωση χυτευτικών ελαττωμάτων, πόρων, κλπ. των ορειχάλκινων 
τμημάτων, με ξένη ύλη ή κόλληση απαγορεύεται. 

2.9. Στο σώμα των υδρομετρητών θα υπάρχει ανάγλυφη σήμανση κατεύθυνσης της 
ροής με βέλη επαρκούς μεγέθους. 

2.10. Οι υδρομετρητές θα συνοδεύονται από πλαστικά πώματα για την προστασία 
των σπειρωμάτων.  

2.11. Οι υδρομετρητές πρέπει να φέρουν, επί ποινής αποκλεισμού, στο στόμιο 
εισόδου του νερού, φίλτρο κατακράτησης φερτών υλικών και επιπλέον φίλτρο 
εσωτερικά για την προστασία του μετρητικού μηχανισμού.  

2.12. Όλα τα σπειρώματα του σώματος των μετρητών θα έχουν τις προβλεπόμενες 
από τους σχετικούς περί σπειρωμάτων κανονισμούς ανοχές και θα εξασφαλίζουν 
ομαλή και ασφαλή κοχλίωση. 

2.13. Οι υδρομετρητές θα φέρουν τις ακόλουθες αναγραφές: 

 Στην πλάκα του μετρητικού μηχανισμού ή στο περικάλυμμα θα είναι 
χαραγμένος ή εκτυπωμένος με έντονα ανεξίτηλα στοιχεία ο αριθμός σειράς σε 
αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή γραμμωτού κώδικα (barcode)  

2.14. Η άρθρωση συναρμογής καλύμματος - περικαλύμματος μετρητικού μηχανισμού 
πρέπει να εξασφαλίζει ασφαλή και ομαλή λειτουργικότητα. 

2.15. Για την άμεση αντίληψη της κίνησης (λειτουργίας) του μηχανισμού και για τη 
δοκιμή του υδρομετρητή με ηλεκτρονικό όργανο, θα υπάρχει συμπληρωματική 
διάταξη με αστερίσκο με ανακλαστικά στοιχεία.  

2.16. Με σκοπό την προστασία των οικιακών υδρομετρητών από μη 
εξουσιοδοτημένη χρήση, οι υδρομετρητές θα συνοδεύονται από 
επαναχρησιμοποιούμενες μεταλλικές ασφάλειες μεγάλης αντοχής. Οι μεταλλικές 
ασφάλειες θα πρέπει να ασφαλίζονται στην θέση εγκατάστασής τους μέσω ειδικής 
ασφάλειας στο ένα τους άκρο έτσι ώστε να είναι αδύνατη η απομάκρυνση τους από 
το δίκτυο. Οι ασφάλειες θα είναι επαναχρησιμοποιήσιμες, κατασκευασμένες από 
ορείχαλκο ποιότητας CW614N/ CW617N ή ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304/316, 



κυλινδρικής μορφή και κατάλληλων διαστάσεων ώστε να καλύπτουν πλήρως τα 
ρακόρ σύνδεσης των υδρομετρητών όπου και αν αυτά είναι τοποθετημένα και θα 
πρέπει να περιστρέφονται ελεύθερα γύρο από τα ρακόρ ώστε να μην είναι δυνατή η 
αποσυναρμολόγηση του ρακόρ με οποιοδήποτε τρόπο. Οι ασφάλειες θα 
αποτελούνται, από δυο μέρη και θα είναι έτσι κατασκευασμένες ώστε να 
τοποθετούνται με ένα και μόνο τρόπο. Τα δύο μέρη θα συνδέονται στη μία μεριά 
μέσω κατάλληλων εγκοπών ενώ στην άλλη θα φέρουν διάταξη κλειδώματος 
αποτελούμενη από ειδικό κοχλία ασφάλισης και σπείρωμα. Ο κοχλίας θα έχει τέτοια 
διαμόρφωση ώστε να μπορεί να ελέγχεται μόνο με την χρήση ειδικού κλειδιού 
χειρισμού το οποίο θα είναι πρακτικά αδύνατο να αντιγραφεί και δε θα κυκλοφορεί 
στο εμπόριο. Ο προμηθευτής θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του και το 
κόστος 2 κλειδιών χειρισμού που θα πρέπει να παραδοθούν μαζί με τις ασφάλειες. Ο 
χειρισμός των κλειδιών θα πρέπει να είναι απλός, τα κλειδιά θα πρέπει απαραίτητα 
να είναι αδιαίρετα και να αποτελούν ένα ενιαίο τεμάχιο αδύνατο να διαχωριστεί ή να 
αποσυναρμολογηθεί σε παραπάνω του ενός τμήματα έτσι ώστε να μη μπορεί να 
χαθεί κάποιο τμήμα του στο χώρο εγκατάστασης.  

2.17. Οι υδρομετρητές όλων των διατομών θα συνοδεύονται από 2 σετ ορειχάλκινων 
ενωτικών σύνδεσης κάθε ένα εκ των οποίων θα αποτελείται από : 

 1 περικόχλιο/ ρακόρ κατασκευασμένο από ορείχαλκο ποιότητας  CW617N 
σύμφωνα με το ΕΝ12165 ή CW614N σύμφωνα με το ΕΝ12164, 

 1 ουρά κατασκευασμένη από ορείχαλκο ποιότητας  CW617N σύμφωνα με το 
ΕΝ12165 ή CW614N σύμφωνα με το ΕΝ12164 και  

 1 Στεγανωτικό δακτύλιο κατασκευασμένο από EPDM/ NBR ή άλλο ισοδύναμο 
το οποίο θα είναι κατάλληλο για χρήση σε πόσιμο νερό.  

2.18. Στην πλάκα ενδείξεων του μετρητικού μηχανισμού ή επί του περικαλύμματος, 
θα πρέπει κατ ελάχιστον να αναφέρονται τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή 
Οδηγία ΜΙD και συγκεκριμένα: 

 Το Εμπορικό σήμα ή το όνομα του κατασκευαστή, 

 Το μοντέλο του υδρομετρητή, 

 Η κλάση ακρίβειας,  

 Η ονομαστική παροχή σε m3/h, 

 Το έτος κατασκευής, 

 Η μέγιστη πίεση λειτουργίας σε bars (ΡΝ/ ΜΑΡ). 

 Τα γράμματα V ή Η για τη θέση λειτουργίας που αντιστοιχεί η μετρολογική 
κλάση (ισχύει για την περίπτωση που αλλάζει η μετρολογική κλάση.) 

 Το σήμα εγκρίσεως προτύπου ΕΕ. 

 Ο αριθμός της έγκρισης 

 Η κλάση πτώσης πίεσης 

 Η κλάση θερμοκρασίας 

 Ο αριθμός σειράς αριθμητικά και με barcode 

2.19. Τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, η ακρίβεια ενδείξεων, τα ανεκτά σφάλματα, η 
πτώση πίεσης, η στεγανότητα, η αντοχή στην πίεση και τα χαρακτηριστικά του 
μετρητικού μηχανισμού θα είναι σύμφωνα με τους παραπάνω αναφερόμενους 
κανονισμούς και οδηγίες. 



2.20. Για κατασκευαστικά, κλπ στοιχεία που δεν αναφέρονται στην παρούσα 
διακήρυξη ισχύουν τα προβλεπόμενα από τους  παραπάνω κανονισμούς. 

3. Ακρίβεια Ενδείξεων – Μέγιστα ανεκτά σφάλματα 

Το μέγιστο ανεκτό σφάλμα στην ακρίβεια μέτρησης στην περιοχή μεταξύ της 
μεταβατικής παροχής Q2 (συμπεριλαμβανομένης) και της Μέγιστης παροχής Q4 δεν 
θα υπερβαίνει το ±2% για θερμοκρασίες μέχρι 30oC και το ±3% για θερμοκρασίες 
μεταξύ 30oC και 50oC. 

Το μέγιστο ανεκτό σφάλμα στην ακρίβεια μέτρησης στην περιοχή μεταξύ της 
Ελάχιστης παροχής Q1 (συμπεριλαμβανομένης) και της μεταβατικής παροχής Q2 
(εξαιρουμένης)  δεν θα υπερβαίνει το ±5%. 

4. Αντοχή στην πίεση – Πτώση Πίεσης 

Οι υδρομετρητές και ο παρελκόμενος εξοπλισμός σύνδεσης τους πρέπει να αντέχουν 
τη συνεχή πίεση του νερού για την οποία είναι κατασκευασμένοι (πίεση λειτουργίας) 
χωρίς να παρουσιάζονται προβλήματα ή ελαττώματα. Η πίεση λειτουργίας θα είναι 
16 bar (ΜΑΡ16). 

Η πτώση πίεσης προκαλούμενη από τους προσφερόμενους υδρομετρητές στο 
δίκτυο θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 0,63bar στη μόνιμη παροχή (Q3). 

5. Εγγυήσεις 

Οι υδρομετρητές και ο παρελκόμενος εξοπλισμός σύνδεσης τους θα είναι εγγυημένοι 
για χρονική διάρκεια ομαλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών από την ημέρα 
παραλαβής τους. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει με 
καινούργιο κάθε υδρομετρητή που θα υποστεί, εντός του χρόνου εγγύησης, βλάβη 
που θα οφείλεται σε κατασκευαστική αστοχία ή ποιοτική ανεπάρκεια του. 

6. Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν επί ποινής αποκλεισμού 

 Πλήρη τεχνικά φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρείας των προσφερόμενων 
υδρομετρητών και παρελκομένων  

 Αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων 
υδρομετρητών και παρελκομένων 

 Διάγραμμα της καμπύλης πτώσης πιέσεως και της καμπύλης σφάλματος, σε 
συνάρτηση με την παροχή. 

 Αναλυτικός πίνακας συμμόρφωσης των προσφερόμενων υδρομετρητών και 
παρελκομένων με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών. Στον πίνακα 
συμμόρφωσης θα πρέπει να απαντάται σημείο προς σημείο η συμμόρφωση 
ή μη των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων υδρομετρητών και 
παρελκομένων με τις τεχνικές προδιαγραφές.  

 Πλήρη έγκριση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία MID (Εννοείται ότι τα 
συγκεκριμένα έγγραφα απαιτούνται πλήρη με σχέδια, αναλυτικά μετρολογικά 
χαρακτηριστικά κ.α). 

 Ακριβές αντίγραφο της πιστοποίησης του εργοστασίου κατασκευής των 
υδρομετρητών σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία MID (παραρτήματα Η1+D 
ή Β+D). 

 Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο προμηθευτής θα αναφέρει ρητά ότι 
αναλαμβάνει την ευθύνη έναντι του νόμου στην περίπτωση που τα 
χρησιμοποιηθέντα υλικά κατασκευής των προσφερόμενων υδρομετρητών και 
παρελκομένων, αποδειχθεί ότι έχουν επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. 



 Πιστοποιητικά καταλληλότητας των υδρομετρητών και παρελκομένων για 
χρήση σε αγωγούς πόσιμου νερού από αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς 
Οργανισμούς-Φορείς (KTW, DVGW, ACS, WRAS, κλπ).  

 Εγγύηση του προμηθευτή και των οίκων κατασκευής των προσφερόμενων 
υδρομετρητών και παρελκομένων για την καλή λειτουργία τους για δύο (2) 
χρόνια τουλάχιστον. Στην εγγύηση θα αναφέρεται ρητά ότι ο προμηθευτής 
είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει με καινούργιους όλους τους 
υδρομετρητές ή τα παρελκόμενα που θα παρουσιαστούν κατασκευαστικές 
αστοχίες ή ατέλειες εντός του χρόνου εγγύησης.  

 Δήλωση στην οποία θα αναφέρονται με σαφήνεια τα στοιχεία του 
εργοστασίου κατασκευής αλλά και τα στοιχεία του προμηθευτή (Επωνυμία, 
ταχ. Διεύθυνση, Αντικείμενο, κ.λ.π.). 

 Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2015 των οίκων κατασκευής, συναρμολόγησης 
και δοκιμής των υδρομετρητών και των παρελκομένων και του συμμετέχοντα 
προμηθευτή 

 Βεβαιώσεις καλής λειτουργίας από υπηρεσίες ύδρευσης οι οποίες απαραίτητα 
θα αφορούν το συμμετέχοντα και την προμήθεια όμοιου τύπου και 
ποσοτήτων υδρομετρητών και παρελκομένων. 

 Ένα (1) πλήρες και λειτουργικό δείγμα των προσφερόμενων υδρομετρητών 
1/2'' (συνοδευόμενο από όλα τα παρελκόμενα σύνδεσης). Το σύνολο των 
δειγμάτων επί ποινής αποκλεισμού της προσφοράς θα πρέπει να είναι 100% 
όμοια με αυτά που περιγράφονται στην προσφορά του κάθε προμηθευτή 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  

ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

1. Γενικά 

1.1. Οι μετρητές παροχής θα είναι φλαντζωτοί, δεν θα έχουν κινούμενα μέρη και 
μπορούν να είναι ηλεκτρομαγνητικοί ή μαγνητικού πεδίου ή τεχνολογίας υπερήχων ή 
οποιασδήποτε άλλης δόκιμης τεχνολογίας η οποία δεν θα απαιτεί κινούμενα μέρη 
(παρεμβαλλόμενα στη ροή του νερού) για την πραγματοποίηση της μέτρησης. 

1.2. Οι μετρητές θα έχουν ρυθμιστεί και δοκιμαστεί σχετικά με την ορθή καταγραφή 
τους εντός των προβλεπόμενων ορίων και θα είτε αυτόνομοι ενέργειας με 
απαραίτητη προϋπόθεση η αυτονομία τους να διασφαλίζεται για τουλάχιστον 10 έτη, 
υπό συνήθη χρήση και η κλάση ακρίβειας τους να είναι η μέγιστη δυνατή. 

1.3. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια μετρητών θα πρέπει να πληρούν 
επί ποινή αποκλεισμού τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τα ισχύοντα 
κατασκευαστικά πρότυπα. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί μετρητές που 
συμμορφώνονται πλήρως με την Ευρωπαϊκή οδηγία MID 2004/22/Ε.Ε. ή τη νεότερη 
MID 2014/32/E.E., υπό την προϋπόθεση ότι και το εργοστάσιο κατασκευής φέρει 
πιστοποίηση σύμφωνα με τη συγκεκριμένη οδηγία (Παραρτήματα Η1 ή Β+Δ ή Β+ΣΤ).  

1.4. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων μετρητών θα πρέπει να 
καλύπτουν επί ποινής αποκλεισμού τα ακόλουθα:  

 Κλάση ακρίβειας R>400  



 Κλάση πίεσης λειτουργίας MAP16 

 Κλάση απώλειας πίεσης ΔΡ63 

 Κλάση θερμοκρασίας Τ30 

1.5. Για τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν αναφέρονται παραπάνω, οι 
μετρητές θα είναι σύμφωνοι με τα πρότυπα κατασκευής ΕΝ14154 (ή άλλο 
αναγνωρισμένο ως ισοδύναμο πρότυπο κατασκευής). 

2. Ειδικές απαιτήσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά  

2.1. Η πλήρωση χυτευτικών ελαττωμάτων, πόρων ή αστοχιών τμημάτων της 
επιφάνειας του σώματος εσωτερικά ή εξωτερικά, με κόλληση ή άλλη τεχνολογία 
επιδιόρθωσης, με ξένη ύλη απαγορεύεται, εξαιρούνται τα σημεία σύνδεσης διαφόρων 
εξαρτημάτων τα οποία τυχόν αποτελούν κατασκευαστική αναγκαιότητα. 

2.2. Οι φλάντζες σύνδεσης του σώματος των μετρητών θα έχουν τις προβλεπόμενες 
από το ISO1092-1 (ή άλλο αναγνωρισμένο ως ισοδύναμο πρότυπο κατασκευής) και 
τους λοιπούς σχετικούς Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και θα εξασφαλίζουν ομαλή και 
ασφαλή σύνδεση. 

2.3. Ο μετρητής θα πρέπει να φέρει κάλυμμα προστασίας της οθόνης ενδείξεων από 
συνθετικό υλικό. Η άρθρωση συναρμογής καλύμματος - σώματος του μετρητή 
πρέπει να εξασφαλίζει ασφαλή και ομαλή λειτουργικότητα. 

2.4. Η μετρολογική κλάση των μετρητών θα είναι η καλύτερη δυνατή για οριζόντια 
θέσης εγκατάστασης στο δίκτυο δε θα πρέπει να απαιτεί περισσότερα από τρία 
ευθύγραμμα τμήματα αγωγών πριν και μετά τον μετρητή. 

2.5. Οι μετρητές θα φέρουν ψηφιακή έξοδο παλμών με ένδειξη της διεύθυνσης της 
ροής εξόδων για σύνδεση με τον τοπικό αυτοματισμό του κάθε τοπικού σταθμού. 
Επιθυμητή είναι η ύπαρξη αναλογικής εξόδου 4-20mA, ξηρής επαφής (open 
collector) και άλλων υποδομών εξαγωγής σημάτων. Οι μετρητές θα πρέπει να είναι 
κατάλληλοι για τη μέτρηση της κατανάλωσης και προς τις δύο κατευθύνσεις ροής, οι 
οποίες θα αθροίζονται ξεχωριστά, με δυνατότητα ένδειξης κάθε μιας, ενώ η 
δυνατότητα αυτή θα παρέχεται με οποιαδήποτε από τις εξόδους επιλεχθεί.  

2.6. Οι μετρητές θα πρέπει να φέρουν οθόνη ενδείξεων τύπου LCD ή άλλης 
τεχνολογίας στην οποία θα εμφανίζονται με απόλυτη ευκρίνεια ακόμα και σε 
συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή έντονης ηλιοφάνειας και υπό μεγάλη γωνία 
ανάγνωσης, τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

 Ο αθροιστής του μετρητή 

 Η στιγμιαία παροχή 

 Η διεύθυνση της ροής 

 Οι μονάδες μέτρησης  

 Ένδειξη συναγερμού και  

 Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας  

2.7. Οι μετρητές θα είναι εξοπλισμένοι με ειδική προστασία του παραγόμενου 
ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, της ακτίνας εκπομπής των υπερήχων ή οποιασδήποτε 
άλλης τεχνολογίας μέτρησης χρησιμοποιούν, από εξωτερικές πηγές επιρροής. 



2.8. Σε ειδική θέση επί του μετρητή όπως προβλέπεται από την έγκριση τύπου θα 
πρέπει κατ’ ελάχιστον να αναφέρονται τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή 
Οδηγία MID και συγκεκριμένα: 

 Το Εμπορικό σήμα ή το όνομα του κατασκευαστή. 

 Το μοντέλο του υδρομετρητή 

 Η μετρολογική κλάση 

 Η ονομαστική παροχή  

 Το έτος κατασκευής. 

 Η κλάση πίεσης (ΜΑΡ). 

 Η κλάση θερμοκρασίας (Τ) 

 Τη Πτώση πίεσης ΔΡ 

 Σήμανση CE και 

 Το σήμα και τον αριθμό της εγκρίσεως προτύπου ΕΕ. 

2.9. Τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, η ακρίβεια ενδείξεων, τα ανεκτά σφάλματα, η 
πτώση πίεσης, η στεγανότητα, η αντοχή στην πίεση και τα χαρακτηριστικά του 
μετρητικού μηχανισμού θα είναι σύμφωνα με τους παραπάνω αναφερόμενους 
κανονισμούς και οδηγίες. 

2.10. Για κατασκευαστικά, κλπ στοιχεία που δεν αναφέρονται στην παρούσα ισχύουν 
τα προβλεπόμενα από τους παραπάνω προαναφερθέντες κανονισμούς. Οι 
προσφερόμενοι μετρητές θα πρέπει να είναι πλήρως προστατευμένοι, με βαθμό 
προστασίας ΙΡ68 και να μπορούν να λειτουργούν σε αντίξοες συνθήκες 
τοποθέτησης. 

2.11. Οι προσφερόμενοι μετρητές θα πρέπει να καταγράφουν με την μέγιστη δυνατή 
ακρίβεια ακόμα και στην περίπτωση που στο διερχόμενο νερό υπάρχουν φερτά υλικά 
ή συγκέντρωση αέρα. Ο προμηθευτής θα πρέπει να χορηγήσει πλήρη στοιχεία για τις 
δυνατότητες του προσφερόμενου υδρομετρητή αναφορικά με τη συμπεριφορά του 
υδρομετρητή και τον ενδεχόμενο επηρεασμό της μέτρησης σε περίπτωση 
ενδεχόμενων φερτών υλικών ή συγκέντρωσης αέρα. 

2.12. Η ρύθμιση και η δοκιμή όλων των μετρητών θα γίνει από τον κατασκευαστή και 
οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον προμηθευτή. Το εργοστάσιο κατασκευής θα 
πρέπει να διαθέτει διαπιστευμένο εργαστήριο ελέγχου υδρομετρητών πιστοποιημένο 
κατά EN17025 από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης ο οποίος θα διαθέτει τα 
απαραίτητα εχέγγυα πιστοποίησης φορέων διαπίστευσης. 

3. Ακρίβεια Ενδείξεων – Μέγιστα ανεκτά σφάλματα 

Το μέγιστο ανεκτό σφάλμα στην ακρίβεια μέτρησης στην περιοχή μεταξύ της 
μεταβατικής παροχής Q2 (συμπεριλαμβανομένης) και της Μέγιστης παροχής Q4 δεν 
θα υπερβαίνει το ±2% για θερμοκρασίες μέχρι 30oC και το ±3% για θερμοκρασίες 
μεταξύ 30oC και 50oC. 

Το μέγιστο ανεκτό σφάλμα στην ακρίβεια μέτρησης στην περιοχή μεταξύ της 
Ελάχιστης παροχής Q1 (συμπεριλαμβανομένης) και της μεταβατικής παροχής Q2 
(εξαιρουμένης)  δεν θα υπερβαίνει το ±5%. 

4. Αντοχή στην πίεση – Πτώση Πίεσης 



Οι μετρητές πρέπει να αντέχουν τη συνεχή πίεση του νερού για την οποία είναι 
κατασκευασμένοι (πίεση λειτουργίας) χωρίς να παρουσιάζονται προβλήματα ή 
ελαττώματα. Η πίεση λειτουργίας θα είναι 16 bar (ΜΑΡ16). 

Η πτώση πίεσης προκαλούμενη από τους προσφερόμενους μετρητές στο δίκτυο θα 
πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 0,63bar στη μόνιμη παροχή (Q3). 

5. Εγγυήσεις 

Οι μετρητές θα είναι εγγυημένοι για χρονική διάρκεια ομαλής λειτουργίας τουλάχιστον 
δύο (2) ετών από την ημέρα παραλαβής τους. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος 
να αντικαταστήσει με καινούργιο κάθε μετρητή που θα υποστεί, εντός του χρόνου 
εγγύησης, βλάβη που θα οφείλεται σε κατασκευαστική αστοχία ή ποιοτική 
ανεπάρκεια του. 

6. Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν επί ποινής αποκλεισμού 

 Πλήρη τεχνικά φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρείας των προσφερόμενων 
μετρητών  

 Αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων 
μετρητών 

 Αναλυτικός πίνακας συμμόρφωσης των προσφερόμενων μετρητών με τις 
απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών. Στον πίνακα συμμόρφωσης θα 
πρέπει να απαντάται σημείο προς σημείο η συμμόρφωση ή μη των τεχνικών 
χαρακτηριστικών των προσφερόμενων μετρητών με τις τεχνικές 
προδιαγραφές.  

 Πλήρη έγκριση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία MID (Εννοείται ότι τα 
συγκεκριμένα έγγραφα απαιτούνται πλήρη με σχέδια, αναλυτικά μετρολογικά 
χαρακτηριστικά κ.α). 

 Ακριβές αντίγραφο της πιστοποίησης του εργοστασίου κατασκευής των 
μετρητών σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία MID (παραρτήματα Η1+D ή 
Β+D). 

 Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο προμηθευτής θα αναφέρει ρητά ότι 
αναλαμβάνει την ευθύνη έναντι του νόμου στην περίπτωση που τα 
χρησιμοποιηθέντα υλικά κατασκευής των προσφερόμενων μετρητών, 
αποδειχθεί ότι έχουν επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. 

 Πιστοποιητικά καταλληλότητας των μετρητών για χρήση σε αγωγούς πόσιμου 
νερού από αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς-Φορείς (KTW, 
DVGW, ACS, WRAS, κλπ).  

 Εγγύηση του προμηθευτή και των οίκων κατασκευής των προσφερόμενων 
μετρητών για την καλή λειτουργία τους για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον. Στην 
εγγύηση θα αναφέρεται ρητά ότι ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να 
αντικαταστήσει με καινούργιους όλους τους μετρητές που θα παρουσιαστούν 
κατασκευαστικές αστοχίες ή ατέλειες εντός του χρόνου εγγύησης.  

 Δήλωση στην οποία θα αναφέρονται με σαφήνεια τα στοιχεία του 
εργοστασίου κατασκευής αλλά και τα στοιχεία του προμηθευτή (Επωνυμία, 
ταχ. Διεύθυνση, Αντικείμενο, κ.λ.π.). 

 Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2015 των οίκων κατασκευής, συναρμολόγησης 
και δοκιμής των μετρητών και του συμμετέχοντα προμηθευτή  



 Πιστοποιητικό διαπίστευσης του εργαστηρίου δοκιμής των μετρητών που 
διαθέτει ο οίκος κατασκευής, το οποίο θα έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο 
Ευρωπαϊκό φορέα διαπίστευσης (χώρα της Ε.Ε.) κατά ΕΝ17025.  

 Βεβαιώσεις καλής λειτουργίας από υπηρεσίες ύδρευσης οι οποίες απαραίτητα 
θα αφορούν το συμμετέχοντα και την προμήθεια όμοιου τύπου και 
ποσοτήτων μετρητών. 

Όλα ανεξαιρέτως τα έγραφα, περιγραφές, πιστοποιητικά, κλπ που θα 
συμπεριληφθούν στην πρόσφορα θα είναι, στην Ελληνική γλωσσά, 
πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα νόμιμα επικυρωμένα. Τα ξενόγλωσσα έγγραφα 
θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα νομίμως επικυρωμένα, τα οποία 
θα πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από επίσημη μετάφραση στην 
Ελληνική. Εξαίρεση γίνεται μόνο για τα τεχνικά φυλλάδια, τεχνικά σύμβολα και 
τους διεθνείς τεχνικούς ορούς.  

 Ο χρόνος παράδοσης των ζητουμένων ειδών θα είναι μικρότερος των 
ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και τόπος 
παράδοσης η έδρα της Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού στις Μοίρες Ηρακλείου Κρήτης. 

 
 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Μοίρες 10/09/2018 

Ο Προϊστάμενος  
 
 
 
 

ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

Μοίρες  10/09/2018 
Οι Συντάξαντες 

 
 
 
 

Φλουρής Εμμανουήλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

_______________ 
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 

 Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού 
ΤΙΤΛΟΣ: ΥΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -
ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ 

 
                            
 

ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑΣΣ  
((ΝΝ..  44441122//1166))  

  
  
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΡΙΠΗΣ DN 
15/16atm 1/2'' όπως περιγράφεται στο έντυπο 
Τεχνικές Προδιαγραφές (CPV: 38411000-9) 

ΤΕΜ. 1.133,00 38,00 43.054,00 

2 ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΑ DN 15/16atm 
1/2'' όπως περιγράφεται στο έντυπο Τεχνικές 
Προδιαγραφές (CPV: 38411000-9) 

ΤΕΜ. 30,00 41,00 1.230,00 

3 Ηλεκτρομαγνητικό υδρόμετρο  Φ80/16 όπως 
περιγράφεται στο έντυπο Τεχνικές 
Προδιαγραφές (CPV: 38411000-9) 

ΤΕΜ. 3,00 2.700,00 8.100,00 

4 Ηλεκτρομαγνητικό υδρόμετρο  Φ150/16 όπως 
περιγράφεται στο έντυπο Τεχνικές 
Προδιαγραφές (CPV: 38411000-9) 

ΤΕΜ. 2,00 3.800,00 7.600,00 

 
  ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΟΟΟΛΛΛΟΟΟ   59.984,00 

   ΦΠΑ 24% 14.396,16 
 

 ΤΤΤΕΕΕΛΛΛΙΙΙΚΚΚΟΟΟ   ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΟΟΟΛΛΛΟΟΟ   (((ΣΣΣΕΕΕ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩ))) :::  74.380,16 
 

        
 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Μοίρες 10/09/2018 

Ο Προϊστάμενος  
 
 
 

ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ        

Μοίρες  10/09/2018 
Οι Συντάξαντες 

 
 
 

Φλουρής Εμμανουήλ 

        


