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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Θήρας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, μεταξύ των προσφορών που 
ικανοποιούν τους όρους της διακήρυξης για την προμήθεια «Προμήθεια εφεδρικών αντλητικών συγκροτημάτων 
για τις ανάγκες των μονάδων αφαλάτωσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας», ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000,00 € 
χωρίς Φ.Π.Α.  
 
Οι όροι διεξαγωγής του διαγωνισμού έχουν εγκριθεί με την 101/2021, απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 
 
Οι δαπάνες της προμήθειας χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.: 
Κωδικός Προϋπολογισμού 2021: Κ.Α.: 12.97.01.95 και CPV : 42122000-0 και 31110000-0 
 
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 07 Ιουνίου 2021 ημέρα Δευτέρα, με ώρα έναρξης της παραλαβής των προσφορών 
την 10:30 π.μ. και ώρα λήξης την 11:00 π.μ.  στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στη Μεσαριά Θήρας.  
 
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και 
Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα οποία ασκούν επάγγελμα σχετικό με το δημοπρατούμενο αντικείμενο. 
 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας. 
 
Για κάθε σχετική πληροφορία, χορήγηση εντύπων προσφορών και τευχών δημοπράτησης οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να ενημερωθούν από τον κ. Μπιρμπίλη Ιωάννη, προσερχόμενοι όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα 
γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στη Μεσαριά Θήρας και στο τηλ.:22860-33524 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
 
Τα Τεύχη Δημοπράτησης θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr). 
 
 
   

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. ΘΗΡΑΣ 

 
 
 

 ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
 

 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΟΟ ΠΠ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΥΥ   ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΓΓ ΩΩ ΝΝ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ   

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΔΔ ΟΟ ΧΧ ΟΟ ΥΥ   ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΜΜ ΗΗ ΘΘ ΕΕ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   
 
 

ΤΕΥΧΟΣ 1 
 

ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., κ. Ορφανός Εμμανουήλ, έχοντας υπ’ όψη:  
Α.  Τη με αριθ. 101/2021 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. προκήρυξης διαγωνισμού  
Β.  Τον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στον Κ.Α.: 12.97.01.95 στον οποίο υπάρχει πίστωση για το έτος 2021 
Γ.  Τις διατάξεις :  

1. του Ν. 3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων  
2. του Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α-191) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως»  
3. του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»  
4. του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα 

Καλλικράτης»  
5. του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 σύμφωνα με το οποίο είναι δυνατή η αναγραφή των πιστώσεων για την 

εκτέλεση του έργου του θέματος σε διαφορετικούς κωδικούς του προϋπολογισμού εξόδων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  
6. του άρθρου 24 παρ.8 του Ν. 3613/07 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 18 του Ν. 3731/2008. 
7. του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (άρθρο 68) 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια εφεδρικών αντλητικών 
συγκροτημάτων για τις ανάγκες των μονάδων αφαλάτωσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας» συνολικού ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 60.000,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά 
ομάδα υλικών, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους της παρούσας μελέτης.  
 
Η εν λόγω προμήθεια θα ανατεθεί σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: 
 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο του διαγωνισμού / Προϋπολογισμός / Χρηματοδότηση  

 
Α. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάθεση της προμήθειας: «Προμήθεια εφεδρικών αντλητικών συγκροτημάτων 

για τις ανάγκες των μονάδων αφαλάτωσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας», όπως αναλυτικότερα αναφέρονται στα τεύχη 
της παρούσας μελέτης. Η διάρκεια σύμβασης ορίζεται στους δύο (2) μήνες. 

 
Β. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ανάθεσης της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 € 

πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.  
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Γ. Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας και θα βαρύνει τον κωδ. Κ.Α.: 
12.97.01.95 του  προϋπολογισμό εξόδων έτους 2021.  
 

Άρθρο 2ο: Τεύχη Δημοπράτησης / Συμβατικά Στοιχεία  

Α. Τα τεύχη Δημοπράτησης της μελέτης τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο παράρτημα της πρόσκλησης είναι:  
• Τεχνική Περιγραφή 
• Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
• Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς  
 

Β.  Τα έγγραφα που θα συνοδεύουν το συμφωνητικό και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος αυτής με τη σειρά ισχύος 
είναι:  
α) Η παρούσα διακήρυξη  
β) Η Τεχνική Περιγραφή της μελέτης  
γ) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων  
δ) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές  
ε) Η προσφορά του Παρόχου 
 

Άρθρο 3ο: Τρόπος - Χρόνος υποβολής προσφορών 

Α.  Οι προσφορές για τον διαγωνισμό θα πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού ο οποίος 
θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. (Μεσαριά - Θήρας), την στις 07 Ιουνίου 2021 ημέρα Δευτέρα. Ώρα 
λήξης υποβολής προσφορών και έναρξης της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, ορίζεται η 10:00 π.μ. Η 
διαδικασία παραλαβής τους θα αρχίσει μισή ώρα νωρίτερα (δηλ. 10:30 π.μ.) και στο διάστημα αυτό οι 
διαγωνιζόμενοι καταθέτουν τις προσφορές τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού.  
 

Β.  Επίσης οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο, στο Πρωτόκολλο της Επιχείρησης μέχρι μια 
ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών δηλαδή έως 04-06-2021. Προσφορές που 
περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο προ της εκπνοής της προθεσμίας που 
καθορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση για την αποσφράγιση.  
 

Γ.  Προσφορές που εστάλησαν ταχυδρομικά και δεν κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο μέχρι την προηγούμενη ημέρα του 
διαγωνισμού, μπορεί να κατατεθούν στην επιτροπή διαγωνισμού και κατά την ημέρα του διαγωνισμού κατά τις 
οριζόμενες στην παράγραφο Α) ώρες.  
 
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά τις ανωτέρω προθεσμίες, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως 
εκπρόθεσμες.  
 
 

Άρθρο 4ο: Τρόπος λήψης τευχών διαγωνισμού / Συμπληρωματικές πληροφορίες – Διευκρινίσεις επί των 

εγγράφων του διαγωνισμού  
 

4.1  Τρόπος λήψης τευχών διαγωνισμού  
  
Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.  
 
Τα πλήρη τεύχη της μελέτης και το έντυπο οικονομικής προσφοράς κάθε ενδιαφερόμενος θα τα παραλαμβάνει από 
τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και τις 07/06/2021 ημέρα Δευτέρα. 
 

4.2 Διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού  
 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικές με 
τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 
αυτές παρέχονται τέσσερις (4) τουλάχιστον μέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
 
Οι διαγωνιζόμενοι δε δικαιούνται σε καμιά περίπτωση να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις εκ 
μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.  
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Μετά την υποβολή και αποσφράγιση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.  
 
 

4.3 Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών  
 
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί 
εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή 
δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά 
(7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή 
συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.  
 

4.4 Αρμόδιοι Υπάλληλοι παροχής πληροφοριών 
 
Για πληροφορίες σχετικά με τον Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον  
κ. Μπιρμπίλη Ιωάννη, (Τεχνική Υπηρεσία - τηλ.: 22860-25393 / 4, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο e-mail: 
deyathira@otenet.gr).  
 

Άρθρο 5ο: Δικαίωμα Συμμετοχής  

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα εγκατεστημένα σε:  

α)  ένα κράτος - μέλος της Ένωσης ή  
β)  σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή  
γ)  σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από 

τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ 
ή  

δ)  σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με 
την Ένωση.  
και ασκούν επάγγελμα σχετικό με το δημοπρατούμενο αντικείμενο.  
 

Άρθρο 6ο: Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό  

Κάθε πάροχος που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει:  
 

α)  Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα διαγωνιζομένου. 
 
β)  Βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδιαφερόμενου παρόχου σε αντίστοιχο επαγγελματικό μητρώο και η οποία να  

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού. 
 

 γ)  Εγγυητική συμμετοχής ποσού 2% επί του προϋπολογισμού της μελέτης πλέον Φ.Π.Α, ήτοι ποσού 1.200,00 €. 
 
δ) Τεχνική Προσφορά του διαγωνιζόμενου. 
 
ε) Έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του 
 
στ)  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86: 

- Ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και νόμων, καθώς και των 
τευχών δημοπράτησης της μελέτης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα 

- Ότι η οικονομική προσφορά δεσμεύει τον προσφέροντα για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την 
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού 

- Ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, δεν βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις που 
αποτελούν λόγο αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 του ν. 4412/2016 

- Ότι τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στην προσφορά του σε φωτοαντίγραφα αποτελούν ακριβή αντίγραφα 
των πρωτοτύπων (στην περίπτωση που υπάρχουν απλά φωτοαντίγραφα). 

 
ζ)  Το «Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης» (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, συμπληρωμένο από 

τον Οικονομικό Φορέα με όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται. 
 Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού 

φορέα όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

mailto:deyathira@otenet.gr
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η)   Έγκριση συμμετοχής στον διαγωνισμό. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, απόφαση αρμοδίου οργάνου του νομικού 
προσώπου για την έγκριση συμμετοχής στον διαγωνισμό. Σε περίπτωση ενώσεων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των οικονομικών φορέων που τις αποτελούν, περί έγκρισης συμμετοχής τους 
στην ένωση και συμμετοχής τους στον διαγωνισμό για την συγκεκριμένη πράξη.  

 
θ)  Εφ’ όσον οι πάροχοι συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση 

εκπροσώπησης.  
 
ι)  Τα Νομικά Πρόσωπα, οι Συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις, πρέπει να προσκομίσουν καταστατικό ή άλλο έγγραφο που 

να αποδεικνύει τη σύσταση κάθε συμμετέχοντος στον διαγωνισμό και τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και τα 
αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης (για ΑΕ, ΕΠΕ) ή καταστατικά (για ΟΕ, ΕΕ) και επίσης Πρακτικό διοικητικού Συμβουλίου ή 
άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα πρόσωπα που νόμιμα δεσμεύουν τον συμμετέχοντα.  
 
Ειδικότερα, οι ενώσεις επαγγελματιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά οφείλουν να υποβάλλουν:  
 
Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε επαγγελματία που συμμετέχει στην Ένωση καθώς και:  
 

i)  Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη είτε απ' όλα τα μέλη της Ένωσης, είτε από τον κοινό εκπρόσωπό τους, στην 
οποία θα αναγράφεται το ποσοστό συμμετοχής του καθενός στο σύνολο της προσφοράς και το ειδικό αντικείμενο με 
το οποίο θα ασχοληθεί το κάθε μέλος.  

 
ii)  Συμβολαιογραφική πράξη, εφόσον ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης για την υπογραφή της προσφοράς και 

δήλωση αποδοχής του διορισμού του.  
 
Επισημαίνεται ότι ενώσεις δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της 
προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η παροχή υπηρεσιών κατακυρωθεί σε ένωση, η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. δικαιούται, 
εφ’ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ορθή εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί 
συγκεκριμένη νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει.  
 
 

Άρθρο 7ο: Τεχνική Προσφορά  

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την 
αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 
καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης. 
 
Τεχνική Προσφορά περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού τα εξής :  

1. Τα τεχνικά φυλλάδια όλων των προσφερόμενων υλικών θα συνοδεύουν την Τεχνική Προσφορά. Στην 
Τεχνική Προσφορά θα υπάρχει παραπομπή στο τεχνικό φυλλάδιο και στη σελίδα αυτού, όπου εμφανίζονται 
τα ακριβή τεχνικά χαρακτηριστικά για κάθε προσφερόμενο υλικό. 

2. Πιστοποιητικά ποιότητας, πιστοποιητικά δοκιμών του εξοπλισμού από διαπιστευμένα εργαστήρια κ.λ.π., 
του κατασκευαστή με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις αποδόσεις του προσφερόμενου εξοπλισμού, που θα 
αποδεικνύουν την κάλυψη των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που 
κατά την κρίση των προσφερόντων και κατασκευαστών θα βοηθούσε στην πληρέστερη αξιολόγηση της 
προσφοράς. 

3. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο για τη διαχείριση ποιότητας, του κατασκευαστή των υπό 
προμήθεια υλικών. 

4. Πιστοποιητικό CE για όλα τα είδη. 
5. Πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών κατά ΕΝ 17025 ή σε έλλειψη του, πιστοποιητικό διακρίβωσης οργάνων 

του εργαστηρίου δοκιμών του κατασκευαστή των ειδών αντλίες και κινητήρες. 
6. Πιστοποιητικό καταλληλόλητας για πόσιμο νερό όλων των υλικών που θα έρθουν σε επαφή με το νερό, 

(KTW,DVGW, ACS, WRAS, κλπ). Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από κάποιο αναγνωρισμένο 
ανεξάρτητο φορέα (ελλείψει αντίστοιχου Ελληνικού φορέα). 

7. Εγχειρίδιο Οδηγιών χρήσης και Συντήρησης αντλιών στην Ελληνική γλώσσα 
8. Έγγραφο συνεργασίας του προμηθευτή με τον κατασκευαστή. 
9. Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που θα το χρόνο παράδοσης των ειδών. 
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10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, για τα περί της εγγύησης καλής λειτουργίας, καθώς και τις υπηρεσίες 
που θα καλύπτει η εγγύηση αυτή (τυχόν επισκευές, ανταπόκριση σε περίπτωση βλάβης, τυχόν προσφορά 
δωρεάν τακτικών συντηρήσεων, εργασίες, ανταλλακτικά). 

11. Εγγύηση καλής λειτουργίας για όλα τα είδη για ελάχιστο χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από 
την εγκατάσταση. 

12. Να έχει εκτελέσει καλώς τουλάχιστον μία (1) σύμβαση προμηθειών ανάλογου αντικειμένου κατά τη 
διάρκεια των τριών (3) ετών, προηγούμενων του έτους διενέργειας του διαγωνισμού (2020-2019-2018). 

13. Οι αντλίες θα ακολουθούν την Ευρωπαϊκή Οδηγία 547/2012 όπως αυτή τροποποίησε την Οδηγία 
2009/125/EC. 

 
 

Άρθρο 8ο: Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, δικαιολογητικά, δηλώσεις, έγγραφα / Διευκρινίσεις υποβολής ΦΑΚΕΛΟΥ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
Οι ζητούμενες από την Διακήρυξη Υπεύθυνες Δηλώσεις υπογράφονται από τους νόμιμους εκπροσώπους του 
προσφέροντα σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από 
αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ (Ν. 4250 [ΦΕΚ Α’ 74/26-3-2014] άρθρο 3). 
 
 

Άρθρο 9ο: Γλώσσα σύνταξης των προσφορών  

Οι προσφορές υποβάλλονται, στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.  
 
Κατ' εξαίρεση, τα εργοστασιακά τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) αλλά και κάθε αυστηρά τεχνικός όρος για τον οποίο 
δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην ελληνική, μπορεί να είναι στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Σε 
κάθε περίπτωση η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες την μετάφραση 
οποιουδήποτε στοιχείου κριθεί απαραίτητο για την ακριβή εκτίμηση της προσφοράς.  
 
Τα έγγραφα της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.  
 
 

Άρθρο 10ο : Ισχύς των Προσφορών  

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμιά αλλαγή για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών από την 
ημέρα του διαγωνισμού.  
 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των εξήντα (60) ημερών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 
Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει παράταση ισχύος των 
προσφορών. Έτσι, εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών και οι διαγωνιζόμενοι αποδεχτούν την 
αιτούμενη παράταση, οφείλουν να ανανεώσουν και τις Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν 
για την τυχόν παράταση.  
 
 

Άρθρο 11ο – Φάκελος Προσφοράς  

Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού της 
αντίστοιχης προσφοράς.  
 
Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διαγωνισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω από 
αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:  
 

1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  
2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την υπηρεσία (για την παρούσα: Δ.Ε.Υ.Α.Θ.)  
3. Ο τίτλος της υπηρεσίας καθώς και ο αριθμός μελέτης.  
4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  
5. Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, τηλέφωνο σταθερό, fax, κινητό τηλέφωνο, 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση κ.τ.λ.)  
6. Η ένδειξη «ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»  

 
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές.  
 
Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα:  
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1. Σε σφραγισμένο υποφάκελο τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»  
2. Σε σφραγισμένο υποφάκελο η οικονομική προσφορά, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στο εξωτερικό 

μέρος του, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του κυρίως φακέλου προσφοράς.  
 
Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει 
να μονογράφονται από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν 
ασαφή. Ειδικά στην οικονομική προσφορά θα υπογράφονται και θα σφραγίζονται (στο περιθώριο κάθε σελίδας) με 
την σφραγίδα του προσφέροντος όλες οι σελίδες που την απαρτίζουν.  
 
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. Μετά την 
κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση, 
απόκρουση όρων της διακήρυξης. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο από την Επιτροπή του Διαγωνισμού. Από τις 
διευκρινίσεις που δίνονται λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.  
 
Σειρά εγγράφων - Παραπομπές - Διορθώσεις  
Οι προσφορές θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σημεία, οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται σε βάρος του 
προσφέροντος. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά 
περίπτωση οδηγίες.  
 
Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα 
αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης.  
 
 

Άρθρο 12ο: Τιμές προσφορών - Επιβαρύνσεις μειοδοτών  

Α.  Οι τιμές προσφοράς θα δοθούν αναλυτικά στο έντυπο της Υπηρεσίας «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και 
συγκεκριμένα θα αναγράφονται: 

- Η τιμή ανά ομάδα υλικών για την προμήθεια «Προμήθεια εφεδρικών αντλητικών συγκροτημάτων για τις 
ανάγκες των μονάδων αφαλάτωσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας», χωρίς Φ.Π.Α 

- Η συνολική δαπάνη, χωρίς Φ.Π.Α. 
- Ο Φ.Π.Α 
- Η συνολική δαπάνη, με Φ.Π.Α. 

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ και μέχρι δύο δεκαδικά. Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή ρήτρα απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 
 

Β. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  
 

Γ.  Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 

Δ.  Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 

Ε.  Στην τιμή προσφοράς πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η κράτηση 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων, τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση προκύψει κατά την διάρκεια 
εκτέλεσης της σύμβασης με τον τρόπο που ορίζεται στην διακήρυξη και τα τεύχη αυτής.  

  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Δ.Ε.Υ.Α.Θ..  
 
 

Άρθρο 13ο: Εγγυήσεις  

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή 
σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) που έχουν 
υπογράψει ευρωπαϊκές συμφωνίες ή Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η 
οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το 
δικαίωμα. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική, θα συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση. Οι εγγυήσεις μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α – ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.  
 

1.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης  
α)  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε 5% της συμβατικής δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α.  
β)  Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης  
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γ)  Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να 
αναφέρουν και τα ακόλουθα:  
1. Την ημερομηνία έκδοσης 
2. Τον εκδότη 
3. Την Επιχείρηση προς την οποίο απευθύνεται 
4. Τον αριθμό της εγγύησης 
5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση 
6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση 

δ)  Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της παροχής υπηρεσιών και ύστερα από 
την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.  

ε)  Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ορίζεται σε δύο επί πλέον μήνες από τον χρόνο λήξης της 
σύμβασης.  
 

2.  Εγγυήσεις Ενώσεων 
Κάθε μία από τις ως άνω εγγυήσεις μπορεί να καλύπτεται από μία ή περισσότερες εγγυητικές επιστολές των οποίων 
το άθροισμα θα δίνει το συνολικό ποσό της αντίστοιχης εγγύησης. Σε περιπτώσεις Ενώσεων Προσώπων, όταν 
κατατίθενται εγγυητικές επιστολές συμμετοχής από κάθε μέλος της Ένωσης, το άθροισμα των εγγυητικών αυτών 
επιστολών θα ισούται με το ποσό της εγγύησης και θα κατανέμεται στα μέλη της ένωσης ή ανάλογα με το ποσοστό 
συμμετοχής σε αυτήν. Κάθε μια από τις εγγυητικές αυτές επιστολές θα πρέπει να εκδοθεί επ' ονόματι όλων των 
μελών της ένωσης και να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της 
Ένωσης.  
 

3.  Έλεγχος γνησιότητας εγγυητικών επιστολών  
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ελέγξει, τη γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής που προσκομίζουν οι 
διαγωνιζόμενοι ή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που προσκομίζει ο ανάδοχος και δεν θα αποδίδει τις 
εγγυήσεις που έχει ήδη στα χέρια της πριν την ανωτέρω διαπίστωση. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικών 
επιστολών συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης (η πλαστή εγγύηση δεν θεωρείται ως εγγύηση – ΣτΕ 2147/2001), οι 
διαγωνιζόμενοι θα αποκλείονται από τον διαγωνισμό ενώ ο ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος.  
 
 

Άρθρο 14ο: Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού - Διαδικασία Αποσφράγισης προσφορών 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών, αριθμούνται και μονογράφονται εξωτερικά από την 
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού οι κυρίως φάκελοι των προσφορών με τη σειρά που επιδόθηκαν. 

 
Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια από την Επιτροπή, ενώπιον των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, την ημερομηνία 
και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. 
 
Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και αριθμούνται με τον ίδιο αριθμό και μονογράφονται από την επιτροπή, οι δύο 
υποφάκελοι που περιέχονται σ’ αυτόν. Ακολούθως αποσφραγίζεται ο υποφάκελος ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, 
μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το 
στάδιο αυτό. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του 
οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται είτε την ίδια ημέρα είτε επόμενη η οποία θα 
οριστεί από την επιτροπή διαγωνισμού. Στην περίπτωση που δεν αποσφραγίζονται, μονογράφονται και 
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και 
υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που 
ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση. 

 
2. Ακολουθεί ο έλεγχος των ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ από την Επιτροπή. Το αποτέλεσμα του ελέγχου αυτού 

καταγράφεται στο πρακτικό διεξαγωγής του διαγωνισμού. Αν ανοιχτούν και οι οικονομικές προσφορές  οι 
συμμετέχοντες κατατάσσονται σε πίνακα μειοδοσίας ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στο πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισμού. Διαφορετικά οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ αποσφραγίζονται δημόσια, παρουσία όσων 

συμμετεχόντων επιθυμούν. Η επιτροπή διαγωνισμού συντάσσει το 2ο πρακτικό ανοίγματος Οικονομικών 

προσφορών. Το ή τα πρακτικά διαβιβάζονται στο ΔΣ για την τελική κατακύρωση του αποτελέσματος. Η απόφαση του 
ΔΣ κοινοποιείται στους συμμετέχοντες. Επί της απόφασης οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν ένσταση. 
 

Άρθρο 15ο: Αξιολόγηση Προσφορών 

Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στα σχετικά 
άρθρα των τευχών της μελέτης του διαγωνισμού.  
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Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον πάροχο με τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα υλικών, μεταξύ των προσφορών που 
ικανοποιούν τους όρους της μελέτης.  
Νοείται δε ότι η αξιολόγηση θα γίνει ανάμεσα στους παρόχους των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές 
με βάση τους όρους της διακήρυξης.  
 
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης 
και της πρόσκλησης. Στην περίπτωση που υπάρξουν ισότιμες προσφορές ο προμηθευτής θα επιλεγεί με δημόσια 
κλήρωση.  
 
Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. 
 
 

Άρθρο 16ο: Κρίση αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού  

Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, με γνωμοδότηση του προς το Δ.Σ. της 
Δ.Ε.Υ.Α.Θ. που αποφασίζει σχετικά, προτείνει:  

I. Κατακύρωση της προμήθειας  
II. Ματαίωση των αποτελεσμάτων και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους  

III. Την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισοδύναμων προσφορών  
IV. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου μπορεί ο 

διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες χωρίς τροποποίηση των 
όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισμός να έχει αποτύχει ή να έχει κριθεί 
ασύμφορο το αποτέλεσμα του.  
 
 

Άρθρο 17ο: Εχεμύθεια - πρόσβαση στα έγγραφα  

1. Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. δεν αποκαλύπτει πληροφορίες των οικονομικών φορέων, τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως 
εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων και των εμπιστευτικών 
πτυχών των προσφορών.  

 
2. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού 

απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που 
επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 
 

3. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την 
οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμο-ποιούνται για την αξιολόγησή της.  
 

4. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους 
όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του Π.Δ. 28/2015. Ειδικότερα, κατά τις διατάξεις του διατάγματος αυτού, 
κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των διοικητικών 
εγγράφων. Ως διοικητικά έγγραφα νοούνται όσα συντάσσονται από τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, μελέτες, 
πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις.  
 

5. Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον δικαιούται, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των ιδιωτικών 
εγγράφων που κατέχουν οι δημόσιες υπηρεσίες και είναι σχετικά με υπόθεσή του, η οποία εκκρεμεί σε αυτές ή έχει 
διεκπεραιωθεί από αυτές. Το δικαίωμα δεν υφίσταται στις περιπτώσεις που το έγγραφο αφορά την ιδιωτική ή 
οικογενειακή ζωή τρίτου, ή αν παραβλάπτεται απόρρητο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.  
 
Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα ασκείται:  
 
α) με μελέτη του εγγράφου στο κατάστημα της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ή  
 
β) με χορήγηση αντιγράφου, εκτός αν η αναπαραγωγή του μπορεί να βλάψει το πρωτότυπο. Η σχετική δαπάνη 
αναπαραγωγής βαρύνει τον αιτούντα.  
 
Η άσκηση του δικαιώματος γίνεται με την επιφύλαξη της ύπαρξης τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας.  
 

6. Εντός είκοσι (20) ημερών, η υπηρεσία υποχρεούται να χορηγήσει στον αιτούντα τα ζητούμενα έγγραφα ή 
αιτιολογημένα να απορρίψει τη σχετική αίτησή του.  
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Άρθρο 18ο: Ενστάσεις - Προσφυγές  

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  
 
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.  
 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο 
άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η 
απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας 
αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 και 221 του Ν.4412/16.  
 
Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 
203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που 
εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση 
της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Οι προσφεύγοντες λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, 
σώμα της οποίας τους κοινοποιείται με δική τους φροντίδα.  
 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.  
Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους που αναφέρονται 
ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται.  
 
Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της 
σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών.  
Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο Τμήμα Γραμματείας της ΔΕΥΑΘ, προκειμένου να 
πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 
 
 

Άρθρο 19ο: Ανακοίνωση Κατακύρωσης  

α)  Στον πάροχο που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση  
 

β)  Η κατακύρωση της προμήθειας γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής 
αξιολόγησης προσφορών.  
 

γ)  Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για μέρος της υπό ανάθεσης 
προμήθειας ή αξίας, όχι όμως λιγότερο του 50%.  
 

δ)  Ο παραπάνω όρος δύναται να μεταφερθεί αυτούσιος στη σύμβαση με τον πάροχο με τα ανωτέρω ποσοστά.  
 
 

Άρθρο 20ο: Υπογραφή Σύμβασης  

Ο πάροχος στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός (10) ημερών από την ημερομηνία της 
ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. προσκομίζοντας:  
 

1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα Άρθρο 12 της παρούσας διακήρυξης.  
 

2. Φορολογική ενημερότητα  
 

3. Ασφαλιστική Ενημερότητα  
 

α)  Η σύμβαση καταρτίζεται από την Υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Για την Δ.Ε.Υ.Α.Θ. η 
σύμβαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.  
 

β)  Η σύμβαση συντάσσεται με βάση όρους της διακήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και την προσφορά του 
μειοδότη, δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:  
♦ Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης  
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♦ Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους  
♦ Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες  
♦ Την προς ανάθεση προμήθεια  
♦ Την συμφωνηθείσα τιμή  
♦ Τον τόπο, τρόπο και τον χρόνο διενέργειας της υπηρεσίας 
♦ Τον τρόπο παραλαβής  
♦ Τον τρόπο πληρωμής  
♦ Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας 
♦ Τον τρόπο επίλυσης διαφορών 
♦ Τις προβλεπόμενες ρήτρες  
♦ Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τμήματος  
 

γ)  Διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της, δύναται δε να παραταθεί, με τους 
ίδιους ακριβώς όρους αυτής, είτε χρονικά είτε οικονομικά κατά 15% της χρονικής ή συμβατικής αξίας. 
 

δ)  Εάν ο πάροχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με 
απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 
4412/16.  
 
 

Άρθρο 21ο: Παράδοση – Παραλαβή προμήθειας 

Η παραλαβή της προμήθειας και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής, από ορισμένη επιτροπή, 
πραγματοποιείται άμεσα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 219 του Ν. 4412/16. 
 
 

Άρθρο 22ο: Ποινικές Ρήτρες - Αποζημιώσεις  

Η μη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου αποτελεί λόγω έκπτωσης του, με απόφαση του ΔΣ της 
Δ.Ε.Υ.Α.Θ., μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου προς τούτο οργάνου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της 
παρούσας πρόσκλησης. Ειδικότερα δε εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας 
εκτέλεσης της προμήθειας των τμηματικών αντίστοιχων προθεσμιών, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στον Ν.4412/16. 
  
Η παράδοση και η παραλαβή των υλικών θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας, το 
οποίο θα συμπεριληφθεί στην σύμβαση έργου. 
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης (εάν προβλέπεται) του έργου ή του συνόλου αυτού από 
υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με 
τα παρακάτω: 
1. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες και τα παραδοτέα δεν υποβληθούν σύμφωνα με τους 
συμβατικούς όρους, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης 
ποσοστό 0,2% επί του συμβατικού τιμήματος των υπηρεσιών που καθυστερούν. 
2. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός μηνός από τις συμφωνηθείσες ημερομηνίες παράδοσης, η Δ.Ε.Υ.Α. 
Δήμου Θήρας, κηρύσσει τον ανάδοχο έκπτωτο. 
3. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται, αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η 
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος. 
4. Επίσης η ΔΕΥΑ Θήρας, έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει 
πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να 
καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση. 
5. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση  και οι 
προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. 
6. Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν 
τμηματικών προθεσμιών (σε περίπτωση που αναφέρονται στη Σύμβαση) από υπαιτιότητα του αναδόχου.  
7. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων που θα περιέχονται στη σύμβαση, θα επιβάλλονται με απόφαση 
του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής,  και θα παρακρατούνται από την πληρωμή του αναδόχου. 
8. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες, μόνο 
αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση 
τυχόν τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης 
συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. 
9. Σε περίπτωση εκπτώσεως του Αναδόχου, η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας, δικαιούται, κατά την κρίση της, να 
αποδεχτεί μέρος ή το σύνολο παραδοτέων που έχουν ήδη υποβληθεί, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό 
τίμημα 
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Άρθρο 23ο: Ανωτέρα Βία  

Ο πάροχος δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του από λόγους ανωτέρας 
βίας, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς και ότι ο Ανάδοχος προβαίνει σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες για να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις του γεγονότος. Σαν ανωτέρα βία εννοείται κάθε 
γεγονός απρόβλεπτο και αναπότρεπτο που καθιστά απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της Σύμβασης.  
 
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη των περιστατικών της βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον πάροχο, ο οποίος 
υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά και εφόσον εντός του 
διαστήματος αυτού κατέβαλε όλες τις ενδεδειγμένες προσπάθειες να τηρήσει τους όρους της σύμβασης και 
αποδεδειγμένα δεν κατέστη εφικτό χωρίς δική του υπαιτιότητα, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην 
Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
 
Σε περίπτωση που ο πάροχος μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα 
απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας.  
 
 

Άρθρο 24ο: Πληρωμή- Κρατήσεις  

Α.  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η πληρωμή της αξίας της προμήθειας της παρούσης θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική 
και ποσοτική παραλαβή εντός εξήντα (60) ημερών από την έκδοση σχετικών τιμολογίων και μετά από την 
προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, κατά το χρόνο πληρωμής 
και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών 
ενταλμάτων.   
 

Β.  Ο πάροχος βαρύνεται με την κράτηση 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, καθώς και με 
οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους, 
εκτός από τον ΦΠΑ ο οποίος βαρύνει την Δ.Ε.Υ.Α.Θ.. 
 

Γ.  Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  
 

Δ.  Το πρώτο χρηματικό ένταλμα θα πληρωθεί μετά την θεώρηση του από την αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου.  
 
 

Άρθρο 25ο: Δημοσιότητα  

Η παρούσα Διακήρυξη και η Περίληψη Διακήρυξης θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ 
(www.eprocurement.gov.gr)  
 
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον ανάδοχο που ανακηρυχθεί 
με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. (παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3548/2007 με την 
επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου 379 του Ν. 4412/16).Σε περίπτωση που ανακηρυχθούν περισσότεροι 
ανάδοχοι , οι δαπάνες επιμερίζονται αναλογικά 
 
 

Άρθρο 26ο: Διαφορές Διακήρυξης Νόμων/ Επίλυση Διαφορών  

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα πρόσκληση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις που αναφέρονται στην 
αρχή της παρούσας, όπως ισχύουν.  
 
Οι διαφορές που ενδεχόμενα να ανακύψουν μετά την υπογραφή της σύμβασης υπάγονται στα καθ' ύλην αρμόδια 
δικαστήρια και επιλύονται σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία.  
 
 
 
 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ 

 
 
 

  ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
 

http://www.eprocurement.gov.gr/




- 14 - 

 
 
 
 
 
 

 
  

  
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 

Δήμου Θήρας Νομού Κυκλάδων 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

Ταχ. Δ/νση : Μεσαριά - Θήρας 
Ταχ. Κωδ.   : 84700  
Πληροφορίες : Μάινας Νικόλαος  
Τηλέφωνο : 22860-33524 
Ε-mail  : deyathira@otenet.gr  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

Προμήθεια εφεδρικών 
αντλητικών συγκροτημάτων 
για τις ανάγκες των μονάδων 
αφαλάτωσης της Δ.Ε.Υ.Α. 
Δήμου Θήρας  
  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 
 

55/2021 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

 
 

ΤΕΥΧΟΣ 2 

  
 

ΤΤ ΕΕ ΧΧ ΝΝ ΙΙ ΚΚ ΕΕ ΣΣ   ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΦΦ ΕΕ ΣΣ   

 
 
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο – Τεχνική Περιγραφή  

 Αφορά την προμήθεια εφεδρικών αντλητικών συγκροτημάτων για τις ανάγκες των μονάδων αφαλάτωσης της 
Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας. Τα παραπάνω αντλητικά συγκροτήματα τα τοποθετηθούν στις μονάδες αφαλάτωσης της 
Δημοτικής Κοινότητας Θήρας Δήμου Θήρας (Έξω Γιαλός) καθώς στις μονάδες αφαλάτωσης της Τοπικής Κοινότητας 
Οίας Δήμου Θήρας. 

 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις 
(CPV), η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 42122000-0 με τίτλο «ΑΝΤΛΙΕΣ» και 
31110000-0 με τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ». 

 
 
Άρθρο 2ο: Τεχνικές - Γενικές Προδιαγραφές 

  
Ομάδα A, Β, Γ 
 
Κατακόρυφη πολυβάθμια φυγοκεντρική ηλεκτραντλία επιφανείας, με στροφές λειτουργίας 2900rpm. Οι πτερωτές θα 
είναι ζυγοσταθμισμένες, ώστε να μειώνονται οι αξονικές δυνάμεις τουλάχιστον κατά 60%, ώστε να χρησιμοποιούνται 
οι συνήθεις μηχανικοί στυπιοθλίπτες. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα μικρά αξονικά φορτία, θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τυποποιημένοι κινητήρες σύμφωνα 
με το IEC/EN 60034-30-1 και τυποποιημένοι ένσφαιροι τριβείς, αποφεύγοντας να χρησιμοποιηθούν βαρέoς τύπου. Η 
αντλία θα διαθέτει σύστημα εξισορρόπησης αξονικών φορτίων για τις περιπτώσεις υψηλού μανομετρικού έτσι ώστε 
να μην χρειάζεται εξωτερική παρέμβαση και να επιτρέπεται η λειτουργία με τυποποιημένο κινητήρα. 
 
Η καμπύλη λειτουργίας της αντλίας θα είναι σύμφωνα με το ISO 9906: 2012, Grade 3B. 
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Η αντλία θα έχει επιπλέον την δυνατότητα ενσωμάτωσης εργοστασιακού αισθητήρα υπερύθρων για διάγνωση 
έλλειψης νερού. Ο αισθητήρας αυτός με τη βοήθεια ενός πομπού και ενός δέκτη υπερύθρων θα διαπιστώνει την 
ύπαρξη ή έλλειψη υγρού.  
 
Η αντλία θα διαθέτει επιλογή εγκατάστασης εργοστασιακού συστήματος ενδείξεων και αξιολόγησης της κατάστασής 
της, I – ALERT μέσω του ελέγχου  κραδασμών και θερμοκρασίας  της αντλίας. 
 
Μεταξύ των βαθμίδων της αντλιας, θα υπάρχουν δακτύλιοι φθοράς, κατασκευασμένοι από πολυμερές υλικό, ώστε 
να αντέχουν σε χημική διάβρωση και υψηλές θερμοκρασίες, ενώ θα έχει διαστολή μικρότερη από 0,2mm από 20οC 
έως 100οC.  
 
Προκειμένου να είναι εύκολη η συντήρηση της αντλίας, ο μηχανικός στυπιοθλίπτης θα μπορεί να αντικαθίσταται 
χωρίς να απαιτείται να αποσυναρμολογηθεί το υδραυλικό μέρος της αντλίας από το δίκτυο σωληνώσεων και χωρίς 
να αποσυναρμολογηθεί ο κινητήρας. 
 
Οι αντλίες θα είναι κατάλληλες για νερό θερμοκρασίας -30 οC έως +120 οC και θερμοκρασία περιβάλλοντος 0 οC έως 
+50 οC. 
 
Οι αντλίες θα ακολουθούν την Ευρωπαϊκή Οδηγία 547/2012 όπως αυτή τροποποίησε την Οδηγία 2009/125/EC  και 
ειδικότερα να έχουν ελάχιστο ΜΕΙ (Mean efficiency index ) ≥0,4. 
 
Ο προμηθευτής θα αναφέρει λεπτομερώς κάθε τεχνικό στοιχείο της προσφερόμενης αντλίας, λαμβάνοντας βέβαια 
υπόψη τον συνδυασμό  με τον προσφερόμενο ηλεκτροκινητήρα που την οδηγεί. 
 
Απαραίτητα τεχνικά στοιχεία αντλιών : 
 

1. Τύπος αντλίας. 
2. Παροχή θαλασσινού νερού  
3. Μανομετρικό. 
4. Απορροφούμενη ισχύς σε KW. 
5. Βαθμός απόδοσης αντλίας. 
6. Στροφές λειτουργίας. 
7. Υλικά κατασκευής. 

 
Ο προσφερόμενος ηλεκτροκινητήρας θα είναι πολύ υψηλής απόδοσης, θα εξασφαλίζει την οδήγηση της αντλίας στις 
απαιτούμενες στροφές για την επίτευξη της κατάλληλης παροχής στο κατάλληλο μανομετρικό.  Θα είναι κλειστού  
τύπου, τριφασικός, κατάλληλης ισχύος και κλάσης μόνωσης και θα φέρει ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας. 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑ Α 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά αντλίας 
Παροχή Q    : 60m3/h  
Διαφορικό μανομετρικό Η                  : 179 m 
Υδραυλικός βαθμός απόδοσης   : 69,20% 
Μέγιστη δυνατή παροχή αντλίας                 : 120m3/h 
Μέγιστη πίεση λειτουργίας  : 21.5 bar 
Στεγανοποίηση άξονα    : Μηχανικός στυπιοθλίπτης με επιφάνειες από καρβίδιο του πυριτίου  
Στόμιο αναρρόφησης    : DN 100 
Στόμιο κατάθλιψης    : DN 100 
 
 
Υλικά κατασκευής  
Σώμα (στόμιο αναρρόφησης – κατάθλιψης)  : Χυτοανοξείδωτος χάλυβας ASTM CF8M, AISI 316 cast 
Πτερωτές       : Ανοξείδωτος Χάλυβας 1.4404,  AISI 316L 
Άξονας      : Ανοξείδωτος Χάλυβας 1.4462, UNS S 31803 
Μηχανικός Στυπιοθλίπτης    : Silicon carbide/Silicon carbide/EPDM 
Δακτύλιοι στεγανότητας (O-ring)   : EPDM 
 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά κινητήρα 
Μέγιστη Ισχύς  : 45κW 
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Τάση τροφοδοσίας : 400V 
Κλάση μόνωσης                 : F 
Βαθμός προστασίας : ΙΡ55 
Βαθμός απόδοσης : ΙΕ3 
Συχνότητα λειτουργίας : min 30Hz - max 60Hz 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑ Β 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά αντλίας 
Παροχή Q    : 36m3/h  
Διαφορικό μανομετρικό Η                  : 150 m 
Υδραυλικός βαθμός απόδοσης   : 77,6%  
Μέγιστη δυνατή παροχή αντλίας                 : 60m3/h  
Μέγιστη πίεση λειτουργίας  : 17 bar  
Στεγανοποίηση άξονα    : Μηχανικός στυπιοθλίπτης με επιφάνειες από καρβίδιο του πυριτίου 
Στόμιο αναρρόφησης    : DN 80 
Στόμιο κατάθλιψης    : DN 80 
 
 
Υλικά κατασκευής  
Σώμα (στόμιο αναρρόφησης – κατάθλιψης)  : Χυτοανοξείδωτος χάλυβας ASTM CF8M, AISI 316 cast 
Πτερωτές       : Ανοξείδωτος Χάλυβας 1.4404,  AISI 316L 
Άξονας      : Ανοξείδωτος Χάλυβας 1.4462, UNS S 31803 
Μηχανικός Στυπιοθλίπτης    : Silicon carbide/Silicon carbide/EPDM 
Δακτύλιοι στεγανότητας (O-ring)   : EPDM 
 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά κινητήρα 
Μέγιστη Ισχύς  : 30κW 
Τάση τροφοδοσίας : 400V 
Κλάση μόνωσης                 : F 
Βαθμός προστασίας : ΙΡ55 
Βαθμός απόδοσης : ΙΕ3 
Συχνότητα λειτουργίας : min 30Hz - max 60Hz 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑ Γ 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά αντλίας 
Παροχή Q    : 16m3/h  
Διαφορικό μανομετρικό Η                  : 108 m 
Υδραυλικός βαθμός απόδοσης   : 71,6%  
Μέγιστη δυνατή παροχή αντλίας                 : 24m3/h  
Μέγιστη πίεση λειτουργίας  : 13 bar  
Στεγανοποίηση άξονα    : Μηχανικός στυπιοθλίπτης με επιφάνειες από καρβίδιο του πυριτίου 
Στόμιο αναρρόφησης    : DN 50 
Στόμιο κατάθλιψης    : DN 50 
 
 
Υλικά κατασκευής  
Σώμα (στόμιο αναρρόφησης – κατάθλιψης)  : Ανοξείδωτος Χάλυβας 1.4404, AISI316L 
Πτερωτές       : Ανοξείδωτος Χάλυβας 1.4404,  AISI 316L 
Άξονας      : Ανοξείδωτος Χάλυβας 1.4401,  AISI316 
Μηχανικός Στυπιοθλίπτης    : Silicon carbide/Silicon carbide/EPDM 
Δακτύλιοι στεγανότητας (O-ring)   : EPDM 
 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά κινητήρα 
Μέγιστη Ισχύς  : 11κW 
Τάση τροφοδοσίας : 400V 
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Κλάση μόνωσης                 : F 
Βαθμός προστασίας : ΙΡ55 
Βαθμός απόδοσης : ΙΕ3 
Συχνότητα λειτουργίας : min 30Hz - max 60Hz 
 
 
Ομάδα Δ 
 
ΑΝΤΛΙΑ 
 
Για την επίτευξη της  ανακυκλοφορίας υψηλής πίεσης, η οποία είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση της 
αντίστροφης ώσμωσης, θα χρησιμοποιηθεί 1 κατάλληλη περιστροφική φυγοκεντρική αντλία, κατασκευασμένη από 
ανοξείδωτο χάλυβα πάρα πολύ καλής ποιότητας και αντοχής στη διάβρωση του θαλασσινού νερού (από ανοξείδωτο 
χάλυβα 904L ή ανώτερο).  
Η αντλία θα είναι κατάλληλα κατασκευασμένη ώστε να αντέχει σε συνεχή λειτουργία περιστροφής σε εύρος 
1750rpm έως 3500rpm και τα έδρανά της θα λιπαίνονται από το αντλούμενο ρευστό. 
Η αντλία θα πρέπει αντέχει σε λειτουργία σε πίεση εισόδου-εξόδου  τα  82 bar. Τα άκρα αναρρόφησης και 
κατάθλιψης θα πρέπει να είναι 3'' Victaulic  και υλικό από Super duplex, το στόμιο της αναρρόφησης θα μπορεί να 
περιστραφεί σε άλλη  θέση κατά 360°. 
Για την αποφυγή μεταφοράς αξονικών ωστικών δυνάμεων από την αντλία στον κινητήρα, η αντλία θα διαθέτει ειδικό 
υδρολίπαντο  ωστικό έδρανο τύπου Mitchel ή άλλο αντίστοιχου τύπου. Η σύνδεση της αντλίας και του κινητήρα θα 
γίνεται απευθείας μέσω οδοντωτού πολύσφηνου. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά αντλίας 
Παροχή Q    : 70m3/h  
Διαφορικό μανομετρικό Η                  : 47 m 
Υδραυλικός βαθμός απόδοσης   : 71,8%  
Μέγιστη δυνατή παροχή αντλίας                 : 91m3/h  
Μέγιστη πίεση λειτουργίας  : 82 bar  
Στεγανοποίηση άξονα    : Μηχανικός στυπιοθλίπτης  
 
Υλικά κατασκευής  
Αντλία     : Ανοξείδωτος χάλυβας DIN 1.4539 
Εξωτερικό χιτώνιο   : Ανοξείδωτος χάλυβας DIN 1.4462 
Άκρα σύνδεσης    : Ανοξείδωτος χάλυβας DIN 1.4410 
Μηχανικός Στυπιοθλίπτης   : Silicon carbide/Silicon carbide/EPDM 
Δακτύλιοι στεγανότητας (O-ring)  : EPDM 
 
 
Ο προμηθευτής θα αναφέρει λεπτομερώς κάθε τεχνικό στοιχείο της προσφερόμενης αντλίας ανακυκλοφορίας, 
λαμβάνοντας βέβαια υπόψη τον συνδυασμό  με τον προσφερόμενο ηλεκτροκινητήρα που την οδηγεί. 
 
Απαραίτητα τεχνικά στοιχεία αντλιών : 
 

8. Τύπος αντλίας. 
9. Παροχή θαλασσινού νερού  
10. Μανομετρικό. 
11. Απορροφούμενη ισχύς σε KW. 
12. Βαθμός απόδοσης αντλίας. 
13. Στροφές λειτουργίας. 
14. Υλικά κατασκευής. 

 

 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
 
Ο προσφερόμενος ηλεκτροκινητήρας θα είναι πολύ υψηλής απόδοσης, θα εξασφαλίζει την οδήγηση της αντλίας 
ανακυκλοφορίας υψηλής πίεσης στις απαιτούμενες στροφές για την επίτευξη της κατάλληλης παροχής στο 
κατάλληλο μανομετρικό.  Θα είναι κλειστού τύπου, τριφασικός, κατάλληλης ισχύος και κλάσης μόνωσης και θα φέρει 
ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας. 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά κινητήρα 
Μέγιστη Ισχύς  : 15κW 
Βαθμός απόδοσης : 91%  
Τάση τροφοδοσίας : 3 Χ 400V 
Κλάση μόνωσης                 : F 
Βαθμός προστασίας : ΙΡ55 
Βαθμός απόδοσης : ΙΕ3 
Συχνότητα λειτουργίας : min 30Hz - max 60Hz 
 
Η μεταφορά της κίνησης από τον κινητήρα στο υδραυλικό μέρος θα γίνεται μέσω πολύσφηνου. 
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Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 

Δήμου Θήρας Νομού Κυκλάδων 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

Ταχ. Δ/νση : Μεσαριά - Θήρας 
Ταχ. Κωδ.   : 84700  
Πληροφορίες : Μάινας Νικόλαος  
Τηλέφωνο : 22860-33524 
Ε-mail  : deyathira@otenet.gr  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

Προμήθεια εφεδρικών 
αντλητικών συγκροτημάτων 
για τις ανάγκες των μονάδων 
αφαλάτωσης της Δ.Ε.Υ.Α. 
Δήμου Θήρας  
  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 
 

55/2021 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

 
 

ΤΕΥΧΟΣ 3 

  
 

ΕΕ ΝΝ ΔΔ ΕΕ ΙΙ ΚΚ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΣΣ   ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΫΫ ΠΠ ΟΟ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΣΣ   

  

  

 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ 

 ΟΜΑΔΑ Α 

1 
Αντλητικό συγκρότημα AISI316L 
Παροχή 60m3/h στα 179Μ 

Τεμάχιο  
Δύο 
(2) 

Οκτώ Χιλιάδες Ευρώ 
(8.000,00€( 

Δεκαέξι Χιλιάδες 
Ευρώ 

(16.000,00€) 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α : 
Δεκαέξι 

Χιλιάδες Ευρώ 
(16.000,00€) 

 ΟΜΑΔΑ Β 

2 
Αντλητικό συγκρότημα AISI316 
Παροχή 36m3/h στα 150Μ 

Τεμάχιο  
Δύο 
(2) 

Έξι Χιλιάδες Ευρώ 
(6.000,00€) 

Δώδεκα 
Χιλιάδες Ευρώ 
(12.000,00€) 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ B : 
Δώδεκα 

Χιλιάδες Ευρώ 
(12.000,00€) 

 ΟΜΑΔΑ Γ 

3 
Αντλητικό συγκρότημα AISI316 
Παροχή 16m3/h στα 108Μ 

Τεμάχιο  
Τρεις 

(3) 

Δύο Χιλιάδες 
Πεντακόσια Ευρώ 

(2.500,00€) 

Επτά Χιλιάδες 
Πεντακόσια 

Ευρώ 
(7.500,00€) 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Γ : 

Επτά Χιλιάδες 
Πεντακόσια 

Ευρώ 
(7.500,00€) 

 ΟΜΑΔΑ Δ 

4 
Αντλητικό συγκρότημα 
ανακυκλοφορίας υψηλής πίεσης.  

Τεμάχιο  
Ένα 
(1) 

Είκοσι Τέσσερις 
Χιλιάδες Πεντακόσια 

Ευρώ 
(24.500,00€) 

Είκοσι Τέσσερις 
Χιλιάδες 

Πεντακόσια 
Ευρώ 

(24.500,00€) 
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 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Δ : 

Είκοσι Τέσσερις 
Χιλιάδες 

Πεντακόσια 
Ευρώ 

(24.500,00€) 

ΣΥΝΟΛΟ : 
Εξήντα Χιλιάδες 

Ευρώ 
(60.000,00€) 

Φ.Π.Α. 24% : 

 Δεκατέσσερις 
Χιλιάδες 

Τετρακόσια 
(14.400,00€) 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 

Εβδομήντα 
Τέσσερις 
Χιλιάδες 

Τετρακόσια 
(74.400,00€) 

 

 
 

Θήρα, Μάιος 2021 
 

Ο Συντάξας 
  
  

Μπιρμπίλης Ιωάννης 
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

Ο Γενικός Διευθυντής 
της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας 

 
Μάινας Νικόλαος 

Μηχ/γος Μηχ/κός Π.Ε. 
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Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 

Δήμου Θήρας Νομού Κυκλάδων 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

Ταχ. Δ/νση : Μεσαριά - Θήρας 
Ταχ. Κωδ.   : 84700  
Πληροφορίες : Μάινας Νικόλαος  
Τηλέφωνο : 22860-33524 
Ε-mail  : deyathira@otenet.gr  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

Προμήθεια εφεδρικών 
αντλητικών συγκροτημάτων 
για τις ανάγκες των μονάδων 
αφαλάτωσης της Δ.Ε.Υ.Α. 
Δήμου Θήρας   
  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 
 

55/2021 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

 
 
 

ΤΕΥΧΟΣ 4 
 
 

ΕΕ ΝΝ ΤΤ ΥΥ ΠΠ ΟΟ   ΟΟ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΙΙ ΚΚ ΗΗ ΣΣ   ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΣΣ ΦΦ ΟΟ ΡΡ ΑΑ ΣΣ   

  
 

 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ 

 ΟΜΑΔΑ Α 

1 
Αντλητικό συγκρότημα AISI316L 
Παροχή 60m3/h στα 179Μ 

Τεμάχιο  
Δύο 
(2) 

  

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α :  

 ΟΜΑΔΑ Β 

2 
Αντλητικό συγκρότημα AISI316 
Παροχή 36m3/h στα 150Μ 

Τεμάχιο  
Δύο 
(2) 

  

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ B :  

 ΟΜΑΔΑ Γ 

3 
Αντλητικό συγκρότημα AISI316 
Παροχή 16m3/h στα 108Μ 

Τεμάχιο  
Τρεις 

(3) 
  

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Γ :  

 ΟΜΑΔΑ Δ 

4 
Αντλητικό συγκρότημα 
ανακυκλοφορίας υψηλής πίεσης.  

Τεμάχιο  
Ένα 
(1) 

  

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Δ :  

ΣΥΝΟΛΟ :  
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Φ.Π.Α. 24% :  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :  

 
 
 
 
 

………………………………………………………… 
(Τόπος και ημερομηνία) 

Ο Προσφέρων 
 

 
 

(Ονοματεπώνυμο και σφραγίδα υπογραφόντων) 
 

 




