
Σελίδα 1 από 55 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων του άρθρου 235 του Ν.4412/2016 
(Βιβλίο ΙΙ με τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις που αφορούν τη Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων 

Διανομής Αερίου Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία) 

για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

ΤΜΗΜΑ 1: ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4.065 

ΤΜΗΜΑ 2: ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4.100  

ΤΜΗΜΑ 3: ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4.160  

ΤΜΗΜΑ 4: ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4.250 

ΤΜΗΜΑ 5: ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4.1000  

ΤΜΗΜΑ 6: ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ M/R IND 10 

ΤΜΗΜΑ 7: ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ M/R IND 11 

ΤΜΗΜΑ 8: ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ M/R IND 12  

ΤΜΗΜΑ 9: ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ M/R IND 2 

ΤΜΗΜΑ 10: ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR/DR 

ΤΜΗΜΑ 11: ΟΜΑΔΑ ΚΑΜΠΙΝΩΝ PILLAR 

 

προϋπολογισμού 700.000,00€ πλέον ΦΠΑ (24%)  και  

συνολικού προϋπολογισμού 868.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

 

με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 

«για την: Προμήθεια Σταθμών Μ/Ρ για την Σύνδεση Βιομηχανικών και Μεγάλων Εμπορικών 
Καταναλωτών στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και 

Στερεάς Ελλάδας» 

 ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:  871/ 2022 
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1. ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτοντα Φορέα  

Επωνυμία ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (ΔΕΔΑ) 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997104868 

Ταχυδρομική διεύθυνση Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών 

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδρομικός Κωδικός T.K.:115 27 

Χώρα Ελλάδα  

Κωδικός ΝUTS EL303 

Τηλέφωνο  (+30) 216 2000426 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@deda.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες κ. Λογοθέτης Βασίλης 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://deda.gr  

 

Είδος Αναθέτοντα Φορέα  

Ο Αναθέτων Φορέας είναι ανώνυμη εταιρεία υπαγόμενη στο πεδίο εφαρμογής του κεφαλαίου Β’ του 
Ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ 314/Α’/2005) όπως ισχύει.   

 

Κύρια δραστηριότητα Αναθέτοντος Φορέα 

Η κύρια δραστηριότητα του Αναθέτοντος Φορέα είναι η κατασκευή, λειτουργία, ανάπτυξη και 
εκμετάλλευση των δικτύων διανομής φυσικού αερίου. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ 
ΕΣΗΔΗΣ.  

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 
Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή 
Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τη διεύθυνση http://deda.gr 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του ν. 4412/16 και υπό τις 
προϋποθέσεις του Βιβλίου ΙΙ του ν.4412/2016, της Διαδικασίας Διοίκησης και Εκτέλεσης Συμβάσεων 
Προμήθειας αγαθών/Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, του Προσαρτήματος των Διαδικασιών Διοίκησης 
και Εκτέλεσης με συμπληρωματικές διατάξεις για την Ανάθεση και τους ειδικότερους όρους της 
παρούσας.   
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Χρηματοδότηση της σύμβασης 
 
Η Σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους κατά 100%. 
 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια μετρητικών/ρυθμιστικών σταθμών προκειμένου αυτά 
να χρησιμοποιηθούν για την σύνδεση βιομηχανικών και μεγάλων εμπορικών καταναλωτών με το 
δίκτυο φυσικού αερίου στις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 
και Στερεάς Ελλάδας.  

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 38420000-5. 

Ειδικότερα τα προς προμήθεια είδη παρατίθενται κατωτέρω. 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι ΤΜΗΜΑΤΑ: 

ΤΜΗΜΑ 1 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4.065 

ΤΜΗΜΑ 2 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4.100 

ΤΜΗΜΑ 3 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4.160 

ΤΜΗΜΑ 4 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4.250 

ΤΜΗΜΑ 5 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4.1000 

ΤΜΗΜΑ 6 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ M/R IND 10 

ΤΜΗΜΑ 7 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ M/R IND 11 

ΤΜΗΜΑ 8 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ M/R IND 12 

ΤΜΗΜΑ 9 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ M/R IND 2 

ΤΜΗΜΑ 10 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR/DR 

ΤΜΗΜΑ 11 : ΟΜΑΔΑ ΚΑΜΠΙΝΩΝ PILLAR 

 

Προσφορές υποβάλλονται για κάθε τμήμα χωριστά.  

Η εκτιμώμενη αξία του τμήματος 1 ανέρχεται στο ποσό των 31.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 25.000,00€ ΦΠΑ: 6.000,00€).  

Η εκτιμώμενη αξία του τμήματος 2 ανέρχεται στο ποσό των 42.160,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 34.000,00€ ΦΠΑ: 8.160,00€).  

Η εκτιμώμενη αξία του τμήματος 3 ανέρχεται στο ποσό των 42.160,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 34.000,00€ ΦΠΑ: 8.160,00€).  

Η εκτιμώμενη αξία του τμήματος 4 ανέρχεται στο ποσό των 99.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 80.000,00€ ΦΠΑ: 19.200,00€).  

Η εκτιμώμενη αξία του τμήματος 5 ανέρχεται στο ποσό των 29.760,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 24.000,00€ ΦΠΑ: 5.760,00€).  

Η εκτιμώμενη αξία του τμήματος 6 ανέρχεται στο ποσό των 99.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 80.000,00€ ΦΠΑ: 19.200,00€).  

Η εκτιμώμενη αξία του τμήματος 7 ανέρχεται στο ποσό των 99.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 80.000,00€ ΦΠΑ: 19.200,00€).  
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Η εκτιμώμενη αξία του τμήματος 8 ανέρχεται στο ποσό των 99.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 80.000,00€ ΦΠΑ: 19.200,00€). 

Η εκτιμώμενη αξία του τμήματος 9 ανέρχεται στο ποσό των 68.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 55.000,00€ ΦΠΑ: 13.200,00€).  

Η εκτιμώμενη αξία του τμήματος 10 ανέρχεται στο ποσό των 124.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 100.000,00€ ΦΠΑ: 24.000,00€).  

Η εκτιμώμενη αξία του τμήματος 11 ανέρχεται στο ποσό των 86.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 70.000,00€ ΦΠΑ: 16.800,00€).  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εφτά (7) μήνες. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει  τιμής.  

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδίως της διάταξης του άρθρ.222 παρ. 7 του νόμου 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και του ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις 
προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, 
τις υποδομές και την υγεία»,  

2. του ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του 
άρθρου 37  

3. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες 
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337 

4. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

5. του ν.4912/2022 (Α’ 59) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης»,  

6. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου 
µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων 
και λοιπές διατάξεις» 

7. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

8. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   
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9. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές»,  

10. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

11. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

12.  του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) 
«Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 
1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες 
λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”, 

13.  του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

14.  του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”, 

15.  του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα”,  

16.  του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει 
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,  

17.  του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 
διατάξεις», 

18.  του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”, 

19.  του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 

20.  του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π. 

21.  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» 
 

22.  της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με 
χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

23.  της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 
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24.  του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις», 

25.  της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

26.  του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

27.  των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

28. του υπ’ αριθμ. 9224/08.07.2022 αιτήματος της Συντονιστικής Διεύθυνσης Λειτυοργίας και 
Συντήρησης για την προμήθεια υλικών της παρούσας,  

29.  της με αρ. 156/4/14.07.22 Απόφασης Δ.Σ. της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου 
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία περί έγκρισης της διενέργειας και των όρων του παρόντος 
Διαγωνισμού και περί έγκρισης των τευχών του παρόντος διαγωνισμού,  

30.  των διατάξεων περί συγκρότησης των συλλογικών οργάνων για την παρακολούθηση, την 
παραλαβή και τη διοίκηση της σύμβασης, όπως ειδικά ορίζεται στη Διαδικασία Διοίκησης και 
Εκτέλεσης Προμήθειας Αγαθών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών της ΔΕΔΑ (Δ1), 

31.  της με αρ. 175074/383 (ΦΕΚ Β’ 1878/24.5.2018) Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και 
Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός πράξεων, ύψους και διαδικασίας 
χρηματοδότησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΔΑ Λοιπής Ελλάδος Α.Ε.» μέσω του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων», 

32.  των Διαδικασιών περί Διοίκησης και Εκτέλεσης συμβάσεων της ΔΕΔΑ μαζί με τα τυχόν 
Προσαρτήματά τους με συμπληρωματικές διατάξεις για την Ανάθεση, και ιδίως της Διαδικασίας 
Διοίκησης και Εκτέλεσης Προμήθειας Αγαθών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, όπως έχουν 
τροποποίηθεί και ισχύουν και είναι αναρτημένα στο ιστότοπο της ΔΕΔΑ. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 26η/08/2022, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 12:00 μ.μ. 

Η αποσφράγιση την 31η/08/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. θα διενεργηθεί με χρήση του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 
22/07/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
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Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα 
Αριθμό:  …………… [εφόσον είναι γνωστός], και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.  

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο     , σύμφωνα με το άρθρο 
66 του Ν. 4412/2016 :  

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα, στη διεύθυνση 
(URL):  www. deda.gr. 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο. 

1.7 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 και στο 
Παράρτημα ΧIV του Προσαρτήματος Β 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. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

• η με αρ. ΕΕ S: 2022/S 143-410579  Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

• το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

• η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

• Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.   

• Το σχέδιο της σύμβασης. 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς 
και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο 
πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην 
πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  
υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που 
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 
και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το 
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Ο αναθέτων φορέας παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική 
ευχέρεια του αναθέτοντα φορέα. 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο 
«Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ. 
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2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.   

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα.  

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής 
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, 
μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι 
απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται 
από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με τον αναθέτοντα φορέα, καθώς και μεταξύ αυτού και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την ένοια των περιπτώσεων β’ και γ’ της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 (Α’ 13) 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 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) τον αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο 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 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.2 - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ).  

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.  
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Ο αναθέτων φορέας επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Ο αναθέτων φορέας ως υπέυθυνος επεξεργασίας ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει 
την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι ο ίδιος ή και τρίτοι, 
κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους 
φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτόν, στο πλαίσιο 
του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης 
έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του 
απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε 
μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας 
προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που 
επισυνάπτεται στην παρούσα. 

Αποδέκτες των ανωτέρω δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι: (α) Φορείς στους οποίους 
η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή 
οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του 
απορρήτου, (β) το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά 
όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, (γ) έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο 
της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των 
συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο. 

Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, 
και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-
δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη 
νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση 
εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της 
εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. 

Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, 
μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων του αναθέτοντος 
φορέα.  

Ο αναθέτων φορέας έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του 
απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία 
ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από 
οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
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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. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ο αναθέτων φορέας  μπορεί να απαιτήσει 
από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους 
ανατεθεί η σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι του αναθέτοντα φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.2 - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ), που ανέρχεται για το  

ΤΜΗΜΑ 1 στο ποσό των 500,00€ 

ΤΜΗΜΑ 2 στο ποσό των 680,00€ 

ΤΜΗΜΑ 3 στο ποσό των 680,00€ 

ΤΜΗΜΑ 4 στο ποσό των 1.600,00€ 

ΤΜΗΜΑ 5 στο ποσό των 480,00€ 

ΤΜΗΜΑ 6 στο ποσό των 1.600,00€ 

ΤΜΗΜΑ 7 στο ποσό των 1.600,00€ 

ΤΜΗΜΑ 8 στο ποσό των 1.600,00€ 

ΤΜΗΜΑ 9 στο ποσό των 1.100,00€ 

ΤΜΗΜΑ 10 στο ποσό των 2.000,00€ 

ΤΜΗΜΑ 11 στο ποσό των 1.400,00€ 
 

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 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ο 
αναθέτων φορέας 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. 
 
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 
προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 302 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά 
τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που 
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αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από 
την παρούσα δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή 
του συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να 
εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά 
του απορριφθεί , ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί 
πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των 
παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί 
ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά 
αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή 
η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
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: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 
εγκλήματα:  

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), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
δωροδοκίας, στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 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 στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 
(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία 
επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,   

γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 
σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία 
πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία 
δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 
(υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 
390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 
2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των 
άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 
και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την 
τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017)) ή ηθική αυτουργία 
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ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα 
εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 
32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),   

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου  2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 
141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), ), 

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), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).  

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. Η υποχρέωση 
του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει 

ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση  νόμιμο εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας 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 

β) όταν ο αναθέτων φορέας μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 

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

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που 
τηρείται. 
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Δεν αποκλείεται ο 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 στο μέτρο που τηρεί τους όρους 
του δεσμευτικού κανονισμού.  

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.3.2, 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.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
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, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 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 έχει υπαχθεί 
σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Ο 
αναθέτων φορέας 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) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών 
κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, 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 μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) 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, 

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών 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 της παραγράφου 2.2.9.2 της 
παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του αναθέτοντα 
φπρέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές 
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πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 
την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν ο αναθέτων φορέας μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που 

βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.  

2.2.3.5. Δεν εφαρμόζεται. 

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας 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  

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, 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). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός 
φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που 
προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις 
περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει 
λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού 
κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που 
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν 
επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 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. 

2.2.3.8. 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. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου 
αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, 
αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης 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 
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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.  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το συγκεκριμένο κριτήριο πρέπει να πληρείται από 
όλα τα μέλη της ένωσης.  

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται  να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών 
ποσού 500.000,00€ ανά έτος για τις τελευταίες τρεις κλεισμένες χρήσεις (2019, 2020, 2021).  

Σε περίπτωση Κ/Ξ, σύμπραξης ή ένωσης εταιρειών η απαίτηση πρέπει να πληρείται από τουλάχιστον 
ένα μέλος. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Δεν απαιτείται 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας  

Ο οικονομικός φορέας απαιτείται να διαθέτει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 

ή ισοδύναμο αυτού που ισχύει κατά το χρόνο της υποβολής Προσφοράς.  

Σε περίπτωση Κ/Ξ ή σύμπραξης ή ένωσης εταιρειών, η ανωτέρω απαίτηση, πρέπει να πληρείται από 
όλα τα μέλη της ένωσης.   

Ο αναθέτων φορέας αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς 
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - 
μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, 
εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω 
πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, 
υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης 
ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων - Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζονται.   

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν 
λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την 
εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Ο αναθέτων φορέας ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν 
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λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει 
έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό 
κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) 
ημερών από την σχετική πρόσκληση του αναθέτοντα φορέα, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό 
φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα 
του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.  

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να 
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην 
περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) 
της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, ο αναθέτων φορέας ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να 
αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως 
άνω παραγράφου 2.2.3. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια 
του ΕΕΕΣ, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της 
παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της 
παρ. 3 του άρθρου 316 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με 
την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται 
να  αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής κατά περίπτωση. 

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα 
τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, 
κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού 
της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, 

σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την 

συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του 

συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί τον αναθέτοντα φορέα.  

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία 
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της 
προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του 
ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην 
παρούσα Παράρτημα III, το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες 
του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα 
με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1 του ίδιου Κανονισμού.  
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Στις περιπτώσεις όπου η προς ανάθεση σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής 
ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΕΕΕΣ για κάθε τμήμα (ή ομάδα 
τμημάτων με τα ίδια κριτήρια επιλογής). Η  Α.Α. επισημαίνει, στο σημείο αυτό, την ανωτέρω 
υποχρέωση. 

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του 
ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα 
δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, 
χωρίς να απαιτείται απόφαση του αναθέτοντα φορέα. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου 
με επίκαιρο ΕΕΕΣ. 

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ 
με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη 
την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη 
των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από 
το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή 
το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται 
χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ 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.http://www.eaadhsy.gr/http://www.hsppa.gr/ 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του 

σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 

της παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της 

αξιοπιστίας του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 

σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η 

συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού 

(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του 

ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό 

πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης . 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

(περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί 

εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό 

που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει 

καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει 

ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του . 

Σε περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον 

αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και 
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χρηματοοικονομική επάρκεια, τότε υπάρχει υποχρέωση υποβολής με την προσφορά και των Ε.Ε.Ε.Σ. 

των τρίτων (δανειζόντων εμπειρία) φορέων. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Ο αναθέτων φορέας μπορεί να ζητεί 
από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να 
υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 
διαδικασίας. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο μέτρο που ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά 
ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 
οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο 
συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή 
σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που 
απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, 
τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν ο αναθέτων φορέας 
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 
ισχύουν. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 
2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.  

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα  δικαιολογητικά που αναφέρονται  
παρακάτω. 

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους 
έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην 
περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από 
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες 
δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν 
εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και 
β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες 
μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
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φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για την παράγραφο  2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση 
που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 
περίπτωση (α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε και για μικρά ποσά φόρων 
που δεν έχουν, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.3 περ. β της παρούσας, προσκομίζεται από τον 
οικονομικό φορέα βεβαίωση οφειλής από την ΑΑΔΕ. 

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ και 
υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 
(στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά 
Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

Καθώς ο αναθέτων φορέας επιτρέπει την υποβολή προσφορών, όταν μόνο μικρά ποσά των 
ασφαλιστικών εισφορών δεν έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.3 της παρούσας, 
προσκομίζεται από τον οικονομικό φορέα βεβαίωση οφειλής από τον ΕΦΚΑ. 

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση 
ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την 
αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
του.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται 
επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης 
λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και 
τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να 
προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους 
συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την 
παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 
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δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη 
επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση 
του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος 
Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το 
ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου 
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι 
δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του 
αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία 
υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των τριών τελευταίων 
κελισμένων οικονομικών χρήσεων (2019, 2020, 2021), εφόσον υποχρεούνται σε δημοσίευση 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, είναι 
υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών ισολογισμών ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού εγγράφου 
για τη χρηματοοικονομική κατάσταση του συμμετέχοντος, συνοδευόμενων από σχετική Υπεύθυνη 
Δήλωση. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

Σε περίπτωση Κ/Ξ, σύμπραξης ή ένωσης εταιρειών η απαίτηση πρέπει να πληρείται από τουλάχιστον 
ένα μέλος 

Β.4. Δεν απαιτούνται ελάχιστα επίπεδα τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας βάσει της 
παραγράφου 2.2.6 της παρούσας, συνεπώς δεν έχει εφαρμογή η απόδειξή τους  

Β.5. Aπαιτείται η υποβολή επικυρωμένου πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας από εθνικά 
πρότυπα που αποτελούν μεταφορά ευρωπαϊκών προτύπων, από διεθνή πρότυπα που έχουν 
θεσπισθεί από ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης ή - όταν αυτά δεν υπάρχουν - από εθνικά 
πρότυπα, από εθνικές τεχνικές εγκρίσεις ή «ισοδύναμα» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 82 του 
Ν.4412/2016, που να είναι σε ισχύ την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και συγκεκριμένα 
Αντιγράφου Πιστοποίησης του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 ή 
ισοδύναμο, που ισχύει κατά το χρόνο της υποβολής Προσφοράς.  
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Σε περίπτωση Κ/Ξ ή σύμπραξης ή ένωσης εταιρειών, η ανωτέρω απαίτηση, πρέπει να πληρείται από 
όλα τα μέλη της ένωσης. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και 
δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και 
τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο 
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

 ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
του. 

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις 
συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες 
σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον 
απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την 
οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί 
εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές 
και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, 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. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται 
από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς 
πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του 
Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις 
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό 
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 
κατάλογο.  
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Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας 
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 
πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 
Ειδικώς όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, 
προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, 
κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα 
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 
πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση 
του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), 
δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν 
τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της 
χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι 
στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να 
είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι 
διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί 
για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο 
τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει 
χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται 
από κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση 
των εργασιών.  

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για 
την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

2.3 Κριτήριο Ανάθεσης   

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής.  
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών  

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I της Διακήρυξης, 
για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά Τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφορών με αρνητικό ποσοστό έκπτωσης ανά ΕΙΔΟΣ. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά 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. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου 
οργάνου του αναθέτοντα φορέα, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς τον αναθέτοντα φορέα 
μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, 
σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 
64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση 
των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. 
ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες). 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο 
(εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος 
περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα 
με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. 
ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  
 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ 
με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις 
διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, ο αναθέτων 
φορέας ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή του. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», 
στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η 
τεχνική προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 
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(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο 
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση 
απαιτούμενων δικαιολογητικών.  

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 257 του ν. 4412/2016. 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. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω 
σχετικής λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με 
μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα 
ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό 
Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των 
προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  
ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.   
Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας το υπόδειγμα 
της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος IV.5. Στην συνέχεια επισυνάπτουν το σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf της οικονομικής προσφοράς ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο  και το 
υποβάλλουν μέσω του συστήματος.   

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί 
Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν 
και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
διατάξεις:  

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων 
που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια 
ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille  

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), 

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην 
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.  

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και 
άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά 
χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  
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Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού 
φορέα στον αναθέτοντα φορέα, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο 
αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος 
διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν 
σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται 
ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από 
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή 
προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.  

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, ο αναθέτων φορέας 
δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν 
προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την 
απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν 
καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά 
«Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, 
«Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» 
(κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας 
διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον 
Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων 
εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το 
γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους 
της ιθαγένειάς του. 

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”, όπως αντικαταστάθηκε 
ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 
προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο 
αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, 
το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 
3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής 
Διαγωνισμού.   

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου 
στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του αναθέτοντα φορέα, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί 
αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το 
εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του 
σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση. 

Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,  ο 
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 
πρωτόκολλο του αναθέτοντα φορέα, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
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προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο 
προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου 
να ενημερώσει τον αναθέτοντα φορέα περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την 
(εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 6 του Προσαρτήματος Διαδικασιών 
Διοίκησης και Εκτέλεσης με Συμπληρωματικές Διατάξεις για την Ανάθεση:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 
79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας 
δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου 
άρθρου, 

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα ΙΙΙ αυτής.  

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, 
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης 
σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς 
δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML 
που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού 
υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2.5 της 
παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

[Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης 
ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint είναι αναρτημένες σε 
σχετική θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.] 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

2.4.3.2 Η Τεχνική Προσφορά, θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 
έχουν τεθεί από τον Αναθέτοντα Φορέα στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, Μέρος Α, παρ. Ι.Α2.1, έως 
Ι.Α2.2 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ», περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί 
η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα 
αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.  

Πιο συγκεκριμένα απαιτείται ο οικονομικός φορέας να υποβάλει: 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

Ο οικονομικός φορέας υποβάλει: 

• Συμπληρωμένο και ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο τον Πίνακα Τεχνικής Συμμόρφωσης 
(σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα IV.6) σε μορφή pdf. 

• Βεβαίωση από τον κατασκευαστή ή από τον οικονομικό φορέα στην περίπτωση που 
κατασκευαστής είναι ο ίδιος ο οικονομικός φορέας, ότι η κατασκευή των ΣΤΑΘΜΩΝ 
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ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS, M/R IND, MRDR και PILLAR θα είναι σύμφωνη με τις 
προδιαγραφές. 

• Βεβαίωση από τον κατασκευαστή ή από τον οικονομικό φορέα στην περίπτωση που 
κατασκευαστής είναι ο ίδιος ο οικονομικός φορέας, ότι κατά την παράδοση των ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS, M/R IND, MRDR και PILLAR, αυτοί θα συνοδεύονται από 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ τύπου 3.1 κατά το πρότυπο ΕΝ10204. 

• Βεβαίωση από τον οικονομικό φορέα, ότι οι ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS, M/R IND, 
MRDR και PILLAR θα παραδοθούν, εφόσον θα συνοδεύονται από ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ της κατασκευής σύμφωνα με την οδηγία εξοπλισμού υπό πίεση 2014/68/ΕΕ 
(P.E.D.) το οποίο θα εκδοθεί από ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ που έχει ορίσει ο αναθέτων φορέας για τον 
σκοπό αυτό, ή εάν αυτό δεν έχει ακόμη εκδοθεί, την ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  (Inspection Release Note) η οποία εκδίδεται από τον ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ 
προγενέστερα του ανωτέρω ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ.  

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν 

α) το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 
καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

β) τη χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος και την επιχειρηματική μονάδα στην οποία 
παράγεται αυτό, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»/Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, 
όπως ορίζεται κατωτέρω:   

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού θα δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.  

Ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική 
οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 
(σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα IV.5 Υποδείγματα της παρούσας 
διακήρυξης) σε μορφή pdf. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των υλικών στον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην 
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, 
με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 310 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον 
προϋπολογισμό της σύμβασης ανά είδος και ανά τμήμα, που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από τον 
αναθέτοντα φορέα στο Μέρος Β του Παραρτήματος I της παρούσας διακήρυξης.  
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2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 
δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως 
μη κανονική. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από τον 
αναθέτοντα φορέα, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 302 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 
αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος του αναθέτοντα φορέα για παράταση της ισχύος της 
προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των 
προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό 
διάστημα. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν ο αναθέτων φορέας 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 και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί 
φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, 
ο αναθέτων φορέας δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που 
συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

Ο αναθέτων φορέας με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και 
τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής 
προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 
προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν 
αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 
102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από τον αναθέτοντα φορέα σύμφωνα με την παρ. 
3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 310 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά ή δεν πληροί τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών 
που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσης 
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ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. 
Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ 
της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με 
κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε 
ως μέλη ενώσεων. 

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών 
από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης του αναθέτοντα φορέα, εξηγήσεις αναφορικά 
με την τιμή ή το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται 
ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη 
συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον 
προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 
2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί 
ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως 
απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1  Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο του 
Αναθέτοντα Φορέα ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή 
Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων 
των προσφορών, κατά το άρθρο 13 του Προσαρτήματος Διαδικασιών Διοίκησης και Εκτέλεσης με 
Συμπληρωματικές Διατάξεις για την Ανάθεση, και το άρθρο 100 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει, 
ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» την 31η/08/2022, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ.  

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο 
στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και τον αναθέτοντα φορέα. 

3.1.2  Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών ο Αναθέτων φορέας 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ο αναθέτων φορέας, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να 
υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο 
ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν 
ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των 
δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε 
αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή 
υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε 
στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας 
σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν 
κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα 
αντικειμενικώς εξακριβώσιμα. 

Ειδικότερα: 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 του άρθρου 302. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της  εγγύησης 
συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε 
του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, 
η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως 
απαράδεκτης.   
Στη συνέχεια εκδίδεται από τον αναθέτοντα φορέα απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την 
έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας 
διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 3.4 της παρούσας. 
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Ο αναθέτων φορέας επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 
β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο 
των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 
προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την 
καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης 
των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 
 
γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών 
των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν 
αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά 
μειοδοσίας και 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, ο 
αναθέτων φορέας απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό 
το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη 
κανονική. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών ο αναθέτων φορέας 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. 

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο του αναθέτοντα φορέα εγκρίνει τα ανωτέρω 
πρακτικά εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και ο αναθέτων φορέας προσκαλεί 
εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο 
ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(«προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται 
στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή 
δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και 
ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των 
σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και 
Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 316 του ν. 
4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του 
τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή 
ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου- 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο αναθέτων φορέας αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική 
πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο 
ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
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σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. 
της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 
των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.  

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται 
από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα 
στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στον αναθέτοντα φορέα, σε 
έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του 
Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία 
απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν, ο αναθέτων φορέας καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα 
δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια 
του άρθρου 310 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς τον αναθέτοντα φορέα, για 
παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης 
χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή ο αναθέτων φορέας 
παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο 
εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για 
την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την 
έννοια του άρθρου 310 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση 
εφαρμόζεται αναλόγως και όταν ο αναθέτων φορέας ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών 
κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο 
κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντα φορέα η 
εγγύηση συμμετοχής του 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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί 
πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , 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 αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η 
πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με 
τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.  
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Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης του αναθέτοντα φορέα για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση 
μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν 
καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντα φορέα η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα 
ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν 
βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί 
τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 
2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 
την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών 
σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο 
όργανο του αναθέτοντα φορέα για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε 
για τη ματαίωση της διαδικασίας.  

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση 
έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί 
αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).    

Ο αναθέτων φορέας κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους 
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 
οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην 
οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα 
με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας 
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού 
αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της 
απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη 
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες του αναθέτοντα φορέα. 
Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με 
την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της 
ανωτέρω απόφασης. 

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν 
αποκλειστεί οριστικά,  
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της 
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο 
τελευταίο εδάφιο της παρ.http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html - art372_4 4 του 
άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα 
άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, 
και 
δ) ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 
4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές 
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κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη 
δήλωση ελέγχεται από τον αναθέτοντα φορέα και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον 
δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία 
εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
 
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης ο αναθέτων φορέας προσκαλεί τον 
ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο 
ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία  δεκαπέντε (15) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα 
με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, 
καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντα φορέα η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η 
ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει 
για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  ο αναθέτων φορέας μπορεί να 
αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των 
άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν ο αναθέτων φορέας δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού 
εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης 
κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή 
αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του 
συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση 
ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία  

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του 
αναθέτοντα φορέα κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα 
των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016, στρεφόμενος με 
προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντα φορέα, προσδιορίζοντας 
ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του αναθέτοντα φορέα, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στον αναθέτοντα φορέα, η προθεσμία για την άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης . 
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Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν 
την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν 
όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, 
όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 
4412/2016 . Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή 
μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν ο αναθέτων φορέας ανακαλεί την προσβαλλόμενη 
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα 
(10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, 
μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με 
το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης 
της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής ο αναθέτων 
φορέας,  μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»:  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της 
σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, 
προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα 
παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της 
προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον 
πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά 
και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων ο αναθέτων φορέας μπορεί 
να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την 
προδικαστική προσφυγή πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που 
τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη 
εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους. 

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας 
του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων του αναθέτοντα 
φορέα . 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων του αναθέτοντα φορέα . 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά 
των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή 
της ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου Αθηνών. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση 
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σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την ΕΑΔΗΣΥ. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω 
ένδικου βοηθήματος έχει και ο αναθέτων φορέας, αν η ΕΑΔΗΣΥ. κάνει δεκτή την προδικαστική 
προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την 
ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις του αναθέτοντα φορέα, εφόσον έχουν εκδοθεί ή 
συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την 
προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥή το περιεχόμενο των 
αποφάσεών της. Ο αναθέτων φορέας, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 
4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους 
δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.  

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση 
της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης 
ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.  

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την ΕΑΔΗΣΥ, τον 
αναθέτοντα φορέα, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την 
κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου 
Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών 
υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω 
κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή 
της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως 
άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις 
των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα 
στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της 
δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό 
της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή 
από την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν 
τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με 
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την 
άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό 
διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή 
ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.  Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση 
υπογράφηκε και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται 
αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη του αναθέτοντα φορέα μετά τη σύναψη της 
σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί 
η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο 
ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 
του ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 
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3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Ο αναθέτων φορέας ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 317 του ν. 4412/2016, μετά 
από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω 
Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να 
αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

Ειδικότερα, ο αναθέτων φορέας ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε 
λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην 
περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 316, περί κατακύρωσης και σύναψης 
σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας 
ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 317, β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία 
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον 
τον αναθέτοντα φορέα ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν 
λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα 
προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 
του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου 
συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, καλής λειτουργίας) 

4.1.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 302 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και 
κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον 
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον 
τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV.2 της Διακήρυξης και στους όρους του άρθρου 1 του 
Προσαρτήματος Διαδικασιών Διοίκησης και εκτέλεσης με συμπληρωματικές διατάξεις για την 
Ανάθεση. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του Αναθέτοντος Φορέα έναντι του αναδόχου.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση 
της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της 
τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντα φορέα στην περίπτωση παραβίασης, 
από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό 
χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα 30 ημερών. 

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.1. της παρούσας, 
απαιτείται από τον ανάδοχο «εγγύηση προκαταβολής» για ποσό ίσο με αυτό της προκαταβολής, 
σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV.2 της Διακήρυξης. Η 
προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την 
παράγραφο 5.1. της παρούσας (τρόπος πληρωμής). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. 

Η απόσβεση της προκαταβολής πραγματοποιείται και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφεται μετά 
από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των αγαθών.  

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις 
ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής 
γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του 
εκπρόθεσμου. Αν τα αγαθά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, 
τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το 
ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών που παραλήφθηκε οριστικά. 
Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  
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4.1.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Απαιτείται η προσκόμιση «εγγύησης καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων 
που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο 
εγγύησης καλής λειτουργίας (για χρονικό διάστημα τριάντα έξι (36) μηνών μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 6.5 της 
παρούσης).  

Για την εγγύηση καλής λειτουργίας προσκομίζεται Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας το ύψος 
της οποίας ανέρχεται το πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας της σύμβασης.  

Η εγγυητική καλής λειτουργίας κατατίθεται μετά την οριστική παραλαβή των ειδών και πριν την 
αποδέσμευση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης. Προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να 
περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και 
επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το 
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV.2 της Διακήρυξης. 

Η Εγγυητική καλής λειτουργίας επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την έγκριση  του πρωτοκόλλου 
παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.5 της παρούσας. 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ με τις προβλεπόμενες 
εξαιρέσεις που καταλαμβάνουν τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΔΑ) του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης 
και συμπληρωματικά οι Διαδικασίες της ΔΕΔΑ και ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄ και στο Παράρτημα ΧΙV του Προσαρτήματος Β του ν. 4412/2016. 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2 δεν εφαρμόζεται  

4.3.3. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή 
καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο 
εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στον αναθέτοντα φορέα, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 
οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς 
και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με 
σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού του αναθέτοντα φορέα που εμπλέκονται καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την 
έκβαση και τις αποφάσεις του αναθέτοντα φορέα περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η 
κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.  
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Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα 
τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό 
περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.  

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων  του άρθρου 253 παρ. 2 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη 
του κυρίου αναδόχου. 

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στον 
Αναθέτοντα Φορέα το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στον Αναθέτοντα Φορέα κάθε 
αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες 
πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν 
συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. 
Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της 
σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στον Αναθέτοντα 
Φορέα, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης 
είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στον Αναθέτοντα Φορέα 
κατά την ως άνω διαδικασία.  

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη 
χρηματοοικονομική επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
διακήρυξης, θα πρέπει να προσκομιστούν αντίστοιχα στοιχεία με όσα είχαν προσκομιστεί από τον 
αρχικό υπεργολάβο και να τεκμηριωθεί ότι ο νέος υπεργολάβος πληροί κατ΄ελάχιστον τις 
προϋποθέσεις που πληρούσε ο αρχικός εργολάβος και ότι συνολικά οι απαιτήσεις της διακήρυξης 
εξακολουθούν να πληρούνται.  
4.4.3. Ο Αναθέτων Φορέας επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της 
παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο 
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το 
ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να 
μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 253 του ν. 4412/2016, δύναται να 
επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως 
άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, απαιτεί ή δύναται 
να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 
336 του ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 337 του ν. 
4412/2016 και ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής με τη 
σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Λειτουργίας και Συντήρησης. Η απόφαση τροποποίησης της 
σύμβασης εκδίδεται από τη Συντονιστική Διεύθυνση Λειτουργίας & Συντήρησης σύμφωνα με το 
άρθρο 2 της Διαδικασίας Διοίκησης και Εκτέλεσης Προμήθειας Αγαθών και Παροχής Γενικών 
Υπηρεσιών.  

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους 
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λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α),  ο αναθέτων φορέας δύναται να προσκαλέσει 
τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία 
ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο 
αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα 
υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται 
εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στον αναθέτοντα φορέα έγγραφη και 
ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της 
πρότασης.  

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, 
εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του άρθρου 338 του Ν. 4412/2016 ιδίως εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια του άρθρ. 337 παρ. 4 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/25/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

Ο αναθέτων φορέας μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο 
οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει 
ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.  

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση 
ακεραιότητας της παρ. 4.3.3. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην 
παρούσα σχέδιο σύμβασης. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής     

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:  

• Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., 
με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 302§7 του ν. 
4412/2016. 

• Με την εξόφληση του υπολοίπου 50% της συμβατικής αξίας, του τιμήματος που αντιστοιχεί 
σε κάθε τμηματική παράδοση, μετά την έκδοση του πρωτοκόλλου παραλαβής κατόπιν του 
μακροσκοπικού ελέγχου, την οριστική παραλαβή των υλικών και την έγκριση του 
Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής (για κάθε τμηματική παράδοση). 

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της 
εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία 
καταβολής της στον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον 
υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του 
Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής 
προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες  το οποίο  θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση 
του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

5.1.2. Τον 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 0,07% 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, έως την κατάργησή της (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)   

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, 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  του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του 
ν. 4412/2016  

γ) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
(άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)   

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην 
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
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5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Αναθέτοντος Φορέα, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής):  

α) στην περίπτωση της παρ. 6 του άρθρου 316 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και 
δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη 
σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν 
επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 
δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 6.1 της παρούσας με την επιφύλαξη της 
επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω 
περίπτωση γ, ο αναθέτων φορέας κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις 
διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/20161 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε 
προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την 
ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με 
απόφαση του αναθέτοντα φορέα 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης 
της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο 
είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση 
της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της 
προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως 
εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την 
ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο 
υπερημερίας. 

γ) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος του αναθέτοντα φορέα, εφόσον αυτή 
προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 
αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης 
οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός 
φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, ο αναθέτων φορέας 
μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο 
οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης 
σύμβασης είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με 
τον ακόλουθο τύπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος του αναθέτοντα φορέα, εφόσον 
αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό 
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φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς 
θεωρείται ίσο με μηδέν. 

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από 
τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από 
τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο 
οικονομικός φορέας. 

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στον αναθέτοντα 
φορέα από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01. 

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση του 
αναθέτοντα φορέα, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την 
έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η 
προμήθεια των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα 
σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα 
μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον 
εισπράττεται υπέρ του αναθέτοντα φορέα. 

δ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 
κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού 
φορέα από δημόσιες συμβάσεις 

5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και 
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των 
υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της 
συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα 
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω 
πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται 
από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, 
με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το 
ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση 
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν 
καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα 
τα μέλη της ένωσης. 
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5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των όρων 
των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 
6.2. (Παραλαβή υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ 
εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον 
του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση 
της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο του Αναθέτοντα Φορέα, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής κατά τα ειδικώτερα οριζόμενα στο άρθρο 6 της Διαδικασίας 
Διοίκησης και Εκτέλεσης Προμήθειας Αγαθών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, εντός προθεσμίας 
τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της 
απόφασης δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της 
απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή 
από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα 
προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί . 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής 
στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα 
οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της 
προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 
205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο 
ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα 
μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο 
αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής 
πράξης ή παράλειψης. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ανάλογα με τις ανάγκες του αναθέτοντος φορέα, μέρος των υλικών κάθε τμήματος θα 
παραδοθεί στην αποθήκη της ΒΙΠΕ Σίνδου(Οικ. Τετ. 36, ΝΒ7) και μέρος των υλικών θα παραδοθεί 
στην αποθήκη της ΔΕΔΑ στα Σπάτα(18ο χλμ. Λεωφ. Σπατών). Ο τόπος θα προσδιορίζεται στο 
εκάστοτε αίτημα του αναθέτοντος φορέα για παράδοση των υλικών 

  

ΤΜΗΜΑ 1 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4.065 

ΤΜΗΜΑ 2 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4.100 

ΤΜΗΜΑ 3 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4.160 

ΤΜΗΜΑ 4 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4.250 

ΤΜΗΜΑ 5 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4.1000 

ΤΜΗΜΑ 6 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ M/R IND 10 

ΤΜΗΜΑ 7 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ M/R IND 11 

ΤΜΗΜΑ 8 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ M/R IND 12 

ΤΜΗΜΑ 9 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ M/R IND 2 

ΤΜΗΜΑ 10 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR/DR 

ΤΜΗΜΑ 11 : ΟΜΑΔΑ ΚΑΜΠΙΝΩΝ PILLAR 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

MRS 4065 TEM 5 

MRS 4100 TEM 2 

MRS 4160 TEM 2 

MRS 4250 TEM 4 

MRS 41000 TEM 1 

MR IND 10 TEM 2 

MR IND 11 TEM 2 

MR IND 12 TEM 2 

MR IND 2 TEM 1 

MR DR TEM 2 

PILLAR IND TEM 7 

 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι 
του άρθρου 337 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί 
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου του αναθέτοντα φορέα μετά από 
γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία του αναθέτοντα φορέα και 
εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται 





ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 871/2022                                                                                                       Σελίδα 50 από 55 

 

υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι 
ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.  Στην περίπτωση παράτασης του 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο 
παράδοσης. 
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, 
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης. 
Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 
γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός 
χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς 
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του 
συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης 
ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να 
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε 
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 9 της Διαδικασίας Διοίκησης και Εκτέλεσης 
Προμήθειας Αγαθών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών.  

Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και 
εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με 
μακροσκοπική εξέταση καθώς και έλεγχο πληρότητας όσον αφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά 
και συνοδευτικά έγγραφα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης για τα  προμηθευόμενα είδη. 

Τα υλικά θα συνοδεύονται από τα Δελτία Αποστολής, τα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης και 
το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ τύπου 3.1 κατά το πρότυπο ΕΝ10204. Για τα υλικά που 
επιθεωρούνται από ανεξάρτητο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ και αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.4, υποβάλλεται 
επιπροσθέτως το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ της κατασκευής σύμφωνα με την οδηγία 
εξοπλισμού υπό πίεση 2014/68/ΕΕ (P.E.D.) το οποίο εκδίδεται από ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ που έχει ορίσει ο 
αναθέτων φορέας για τον σκοπό αυτό, ή εάν αυτό δεν έχει ακόμη εκδοθεί, την ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  (Inspection Release Note) που έχει εκδόσει ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ 
και έχει παραδώσει στον Ανάδοχο. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, μετά τους ανωτέρω ελέγχους και ενός (1) μήνα από 
την παράδοση των υλικών, συντάσσει Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής ή απόρριψης (για κάθε 
τμηματική παράδοση) σύμφωνα με το άρθρο 9 της Διαδικασίας Διοίκησης και Εκτέλεσης Προμήθειας 
Αγαθών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών και την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμια – δευτεροβάθμια) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 
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Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση 
τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να 
παραπέμπονται για επανεξέταση στη δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής ύστερα από αίτημα του 
αναδόχου ή αυτεπάγγελτα από τον Αναθέτοντα Φορέα σύμφωνα με το άρθρο 9 της Διαδικασίας 
Διοίκησης και Εκτέλεσης Προμήθειας Αγαθών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών και την παρ.5 του 
άρθρου 208 του ν. 4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 
εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι 
(20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον 
τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών πραγματοποιείται μέσα στον καθορισμένο χρόνο όπως ορίζεται στο 
άρθρο 6.1 της παρούσας. 

Η έκδοση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής ή απόρριψης πραγματοποιείται μέσα στον 
καθορισμένο χρόνο όπως ορίζεται στο άρθρο 6.2.1 της παρούσας και περιλαμβάνει τα κάτωθι:  

• Παραλαβή (όπως ποσοτική, ποιοτική, χρονική, οικονομική, εμπορική, τεχνική) των 
παραδοθέντων υλικών, των παραδοτέων των εγγράφων, εργασιών και των λοιπών 
προβλεπόμενων στη σύμβαση.  

• Έλεγχο των αποκλίσεων από τις αρχικές συμβατικές υποχρεώσεις ή και από τις μετέπειτα 
εγκρίσεις (όπως αποκλίσεις ποσοτικές, ποιοτικές, χρονικές, νομικές, οικονομικές, εμπορικές, 
τεχνικές).  

• Καταγραφή των αποκλίσεων από τις συμβατικές υποχρεώσεις (όπως ελλείψεις, ατέλειες, 
ελαττώματα, κακή ποιότητα, καθυστερήσεις) και ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των 
επιπτώσεων και των συνεπειών αυτών των αποκλίσεων.  

• Οικονομικός έλεγχος της σύμβασης, δηλαδή: αρχικό συμβατικό τίμημα και τελικό τίμημα, 
εντολές πρόσθετων υπηρεσιών, προκαταβολές, εγγυητικές επιστολές, εκτίμηση του κόστους 
των αποκλίσεων, εάν υπάρχουν, καθώς και του κόστους των συνεπειών και των επιπτώσεων 
των αποκλίσεων αυτών.  

• Πλημμελή εκτέλεση των όρων των συμβάσεων.  

• Ποινικές ρήτρες (προτείνεται το ύψος των ποινικών ρητρών εφόσον και όπως προβλέπονται 
στη σύμβαση).  

• Διεκδικήσεις και απαιτήσεις αμφοτέρων των αντισυμβαλλόμενων (καταγραφή και 
τεκμηριωμένη κοστολόγηση των εκατέρωθεν διεκδικήσεων και απαιτήσεων), σχολιασμός 
της κάθε μίας διεκδίκησης, έλεγχος της ορθής κοστολόγησης.  

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Αναθέτοντα Φορέα και 
εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου σύμφωνα με το 
άρθρο 10 παρ.3 της Διαδικασίας Διοίκησης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμήθειας Αγαθών και 
Παροχής Γενικών Υπηρεσιών και την παρ.3 του άρθρου 209 του ν. 4412/16, με βάση μόνο το 
θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, 
σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του Αναθέτοντα Φορέα ή άλλη αποθήκη καθ’υπόδειξη 
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του Αναθέτοντα Φορέα, εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, 
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του Αναδόχου.  

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα 
μέλη της επιτροπής που δεν 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 την ως άνω παράγραφο 6.2.1. και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν 
από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των 
σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν 
λαμβάνεται υπόψη. 

6.3. Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και 
ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό 

6.3.1. Ναύλωση - Ασφάλιση  

Η επιλογή του μεταφορικού μέσου γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή. 

Η φόρτωση γίνεται μέσα στα κύτη και όχι στο κατάστρωμα του πλοίου εκτός αν άλλως κρίνει ο 
αγοραστής. Επασφάλιστρα λόγω ηλικίας του πλοίου, η από οποιαδήποτε άλλη αιτία, βαρύνουν τον 
προμηθευτή.  

Η ασφάλιση γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή και ανατίθεται σε ασφαλιστική εταιρεία 
και καλύπτει κινδύνους επιλογής του αγοραστή, ανάλογα με τη φύση του εμπορεύματος, τα 
περιστατικά του ταξιδιού, τη συσκευασία και λοιπούς συναφείς παράγοντες, οι οποίοι ορίζονται στη 
σχετική σύμβαση. Εκτός από τους παραπάνω κινδύνους, καλύπτονται και κίνδυνοι όπως πολέμου, 
απεργιών, στάσεων, πολιτικών ταραχών, όπως αυτοί ορίζονται στις ρήτρες του ινστιτούτου των 
ασφαλιστών Λονδίνου που ισχύουν κάθε φορά.  

Σε όλες τις περιπτώσεις ασφαλίσεων η έναρξη και η λήξη των ασφαλιζόμενων κινδύνων μεταφοράς 
γίνεται, σύμφωνα με την ρήτρα από αποθήκη σε αποθήκη (WAREHOUSE TO WAREHOUSE) 
περιλαμβανομένης και της παραμονής των εμπορευμάτων στους τελωνειακούς χώρους ή άλλες 
αποθήκες INTRANSIT του τόπου προορισμού των υλικών, για σαράντα πέντε (45) ημέρες από την 
άφιξη τους.  

Η ασφάλιση καλύπτει την αξία CIF του εμπορεύματος πλέον 5%. 

6.3.2. Ανακοίνωση φόρτωσης  

Ο προμηθευτής αμέσως μετά την φόρτωση των υλικών υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον 
Αναθέτοντα Φορέα, με τηλεγράφημα ή τηλετύπημα ή τηλεομοιοτυπία, τα στοιχεία φόρτωσης στα 
οποία να περιλαμβάνονται τουλάχιστον:  

α) Ο αριθμός της σύμβασης και της σχετικής πίστωσης της Τράπεζας της Ελλάδος, αν υπάρχει.  

β) Αν η μεταφορά γίνεται με πλοίο, το όνομα του πλοίου, η εθνικότητα του και η σημαία του.  

γ) Ο αριθμός των κιβωτίων, τα επ’ αυτών σημεία και αριθμοί, καθώς και η φορτωθείσα ποσότητα και 
το βάρος (μικτό - καθαρό).  

δ) Η πιθανή ημερομηνία άφιξης του μεταφορικού μέσου στον τόπο προορισμού.  

2. Αν ο προμηθευτής παραλείψει ή καθυστερήσει να αποστείλει το ανωτέρω τηλεγράφημα ή 
τηλετύπημα ή τηλεομοιοτυπία, βαρύνεται με έξοδα υπερημεριών και παραμονής σε τελωνειακούς 
χώρους ή χώρους INTRANSIT των συμβατικών υλικών, από την επομένη της άφιξης του μεταφορικού 
μέσου μέχρι την παραλαβή τους. 
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6.3.3. Ποιοτικός έλεγχος στο εξωτερικό  

Όταν τα υλικά εισάγονται από το εξωτερικό πριν από τη φόρτωσή τους ή κατά το στάδιο κατασκευής 
τους, ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να αναθέσει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις , τον ποιοτικό και 
ποσοτικό έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή, η οριστική παραλαβή του 
υλικού γίνεται στην Ελλάδα από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα από 
τη σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις.  

Έναντι του διεθνούς γραφείου ελέγχου ο Ανάδοχος έχει τις εξής υποχρεώσεις:  

α) Να διαθέτει τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα και εργατοτεχνικό προσωπικό, ιδίως για μετακίνηση, 
μετατόπιση, στοιβασία του προς έλεγχο υλικού και για κάθε άλλη ενέργεια που είναι αναγκαία για 
τον έλεγχο.  

β) Να διαθέτει για την εξακρίβωση της ποιότητας του προς έλεγχο υλικού όσα τεχνικά μέσα έχει στην 
διάθεση του.  

γ) Να έχει συγκεντρωμένα τα υλικά στην ίδια πόλη ή τοποθεσία, άλλως, βαρύνεται με τα πρόσθετα 
έξοδα του ελέγχου.  

δ) Να ενημερώνει τα αρμόδια όργανα του διεθνούς γραφείου ελέγχου, σχετικά με την πορεία 
εκτέλεσης της παραγγελίας.  

ε) Σε περίπτωση απόρριψης των υλικών από το διεθνές γραφείο ελέγχου, ο Ανάδοχος βαρύνεται με 
τα έξοδα που θα προκύψουν από τον απαιτούμενο έλεγχο ή ελέγχους.  

Αν δεν προσέλθει έγκαιρα το διεθνές γραφείο ελέγχου για τον έλεγχο του υλικού, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να απευθυνθεί στην αρμόδια υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, για να προβεί στις 
απαραίτητες ενέργειες.  

Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων του υλικού, όπου τούτο απαιτείται, κατά τον έλεγχο στο 
εξωτερικό, βαρύνει τον οικονομικό φορέα.  

Το διεθνές γραφείο ελέγχου υποχρεούται, αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι το υλικό δεν 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύμβασης, να μην εκδώσει το πιστοποιητικό ελέγχου, αλλά να 
ενημερώσει αμέσως τον Αναθέτοντα Φορέα, προκειμένου να λάβει οδηγίες για τις περαιτέρω 
ενέργειες του.  

Ο Αναθέτων Φορέας, αντί να αναθέσει τον έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου, μπορεί να αποστείλει 
επιτροπή από εξειδικευμένους υπαλλήλους του ή/και του Αναδόχου Επιθεώρησης η/και από 
εξειδικευμένους υπαλλήλους του Δημοσίου τομέα, για τη διενέργεια του ελέγχου στο εξωτερικό. 
Στην περίπτωση, αυτή η επιτροπή συντάσσει και υποβάλει στον Αναθέτοντα Φορέα πρακτικό του 
διενεργηθέντος ελέγχου. Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου έναντι της επιτροπής είναι ίδιες με εκείνες 
προς το διεθνές γραφείο ελέγχου. 

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 της Διαδικασίας Διοίκησης και Εκτέλεσης Συμβάσεων 
Προμήθειας Αγαθών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών και στο άρθρο 213 του ν. 4412/16, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται 
για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, 
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ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης 
παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 
άρθρο 14 παρ. 2 και 3 Διαδικασία Διοίκησης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμήθειας Αγαθών και 
Παροχής Γενικών Υπηρεσίων και τις παρ.2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/16.  

6.5 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  

6.5.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας των αντικειμένων της 
προμήθειας για χρονικό διάστημα τριάντα έξι (36) μηνών μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. 

Για την εγγύηση καλής λειτουργίας προσκομίζεται Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας σύμφωνα 
με το άρθρο 4.1 της παρούσης. 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να 
προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και 
σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  

Για την παρακολούθηση της εγγυημένης λειτουργίας συστήνεται ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης 
και Παραλαβής Εγγυημένης Λειτουργίας με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου που 
είναι ο Δ/νων Σύμβουλος του αναθέτοντα φορέα. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου η ανωτέρω 
επιτροπή, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα 
στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία, καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της, τηρώντας σχετικά 
πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η 
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο, σύμφωνα με το άρθρο 16 της Διαδικασίας Διοίκησης 
και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμήθειας Αγαθών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών και το άρθρο 215 
του Ν.4412/2016, την έκπτωση του Αναδόχου. 

Εντός ενός  (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής Εγγυημένης Λειτουργίας συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο 
παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του Αναδόχου 
στις απαιτήσεις της σύμβασης κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας. Σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
Εγγυημένης Λειτουργίας μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής 
λειτουργίας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο που είναι ο Δ/νων 
Σύμβουλος του αναθέτοντα φορέα. 

Η Εγγυητική καλής λειτουργίας των αντικειμένων της προμήθειας επιστρέφεται στο σύνολό της μετά 
την έγκριση του ως άνω πρωτοκόλλου. 
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7. Επιθεώρηση  

7.1 Αντικείμενο της Επιθεώρησης 

Στα πλαίσια της σύμβασης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ», ο 
Αναθέτων Φορέας θα αναθέσει σε Ανάδοχο Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Υλικών 
Προμήθειας (ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ), την επιθεώρηση των κάτωθι: 

1) ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4 και  
2) ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS, MR IND 

3) ΚΑΜΠΙΝΕΣ PILLAR 
 

Οι Επιθεωρήσεις αφορούν τον έλεγχο της Διαδικασίας Παραγωγής των ανωτέρω αναφερόμενων.  

Ο  ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ σκοπό έχει να διαπιστώσει: 

Α. Ότι ΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4 και οι ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS, MR IND και 
PILLAR κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις Απαιτήσεις και τους Όρους 
της ΣΥΜΒΑΣΗΣ μεταξύ του Αναθέτοντος Φορέα και του Αναδόχου. 

Β. Ότι τα πιστοποιητικά τύπου 3.1 για τους ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4 και τους ΣΤΑΘΜΟΥΣ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS, MR IND, PILLAR καθώς και το σύνολο των επιμέρους εξαρτημάτων 
αυτών,  έχουν εκδοθεί από τον κατασκευαστή σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ10204: Metallic Products 
Types of Inspection Documents,  

Ο  ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ακολούθως και εφόσον πληρούνται τα ανωτέρω εκδίδει άμεσα και παραδίδει στον 
Ανάδοχο την ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Inspection Release Note) και 
ακολούθως σε μεταγενέστερο χρόνο εκδίδει το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ της κατασκευής 
σύμφωνα με την οδηγία εξοπλισμού υπό πίεση 2014/68/ΕΕ (P.E.D. 

 

7.2 Διαδικασίες Επιθεώρησης 

Οι Επιθεωρήσεις τoυ Αναδόχου θα γίνονται από τον ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα 
ορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του παρόντος διαγωνισμού και σύμφωνα με τα όσα 
αναφέρονται στο Παράρτημα IV.4, Διαδικασίες Επιθεώρησης. 

 

  Αθήνα 03/08/2022 
Ο  Διευθύνων Σύμβουλος  

της  Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου  
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (ΔΕΔΑ)  

 
 
 
 
 

Δρ. Μάριος Τσάκας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τα προμηθευόμενα είδη που θα διατεθούν από τον Ανάδοχο θα είναι καινούργια και σε άριστη 
κατάσταση λειτουργίας, αποκλειομένων εντελώς των ανακατασκευασμένων συστημάτων.  

Θα παραδοθούν στον αναθέτοντα φορέα μαζί με τα δελτία αποστολής, τα εγχειρίδια λειτουργίας και 
συντήρησης και τα ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ τύπου 3.1 κατά το πρότυπο ΕΝ10204.  

Για τα υλικά που επιθεωρούνται από ανεξάρτητο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ και αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
IV.4, υποβάλλεται επιπροσθέτως το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ της κατασκευής σύμφωνα με 
την οδηγία εξοπλισμού υπό πίεση 2014/68/ΕΕ (P.E.D.) το οποίο εκδίδεται από ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ που έχει 
ορίσει ο αναθέτων φορέας για τον σκοπό αυτό, ή εάν αυτό δεν έχει ακόμη εκδοθεί, την ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  (Inspection Release Note) που έχει εκδόσει ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ 
και έχει παραδώσει στον Ανάδοχο. 

Στα επόμενα παρατίθενται ο κατάλογος των προμηθευόμενων ειδών καθώς και οι τεχνικές 
προδιαγραφές αυτών. 

 

ΤΜΗΜΑ 1 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4.065 

I.Α1.1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

/ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
MRS 4.065 ΤΕΜ 5 

 

 

MRS:  

Τα PTZ θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν και να μεταδίδουν τις μετρήσεις τηλεμετρικά μέσω 
πρωτοκόλλου CTR. 

Η καμπίνα των σταθμών θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 2mm.  
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I.Α2.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 1 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4.065 

α/α περιγραφή χαρακτηριστικά 
Τεχνική 

Περιγραφή 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

1 

ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ / 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΧΑΜΗΛΗΣ 
ΠΙΕΣΗΣ 

MRS Παράρτημα V.1   

Βεβαίωση από 
τον 

κατασκευαστή ή 
από τον 

οικονομικό 
φορέα στην 

περίπτωση που 
κατασκευαστής 
είναι ο ίδιος ο 
οικονομικός 

φορέας, ότι η 
κατασκευή των 

ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS  
θα είναι 

σύμφωνη με τις 
προδιαγραφές 

  

Βεβαίωση από τον 
κατασκευαστή ή 

από τον 
οικονομικό φορέα 
στην περίπτωση 

που 
κατασκευαστής 
είναι ο ίδιος ο 
οικονομικός 

φορέας, ότι κατά 
την παράδοση των 

ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS, 
αυτοί θα 

συνοδεύονται από 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ τύπου 
3.1 κατά το 

πρότυπο ΕΝ10204 

  

Βεβαίωση από τον 
οικονομικό φορέα, 

ότι οι ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS θα 
παραδοθούν, 

εφόσον θα 
συνοδεύονται από 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
της κατασκευής 
σύμφωνα με την 

οδηγία εξοπλισμού 
υπό πίεση 

2014/68/ΕΕ (P.E.D.) 
το οποίο θα 
εκδοθεί από 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ που 
έχει ορίσει ο 

αναθέτων φορέας 
για τον σκοπό αυτό, 
ή εάν αυτό δεν έχει 
ακόμη εκδοθεί, την 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΥΛΙΚΩΝ  (Inspection 
Release Note) η 
οποία εκδίδεται 

από τον 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ 

προγενέστερα του 
ανωτέρω 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ   
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ΤΜΗΜΑ 2 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4.100 

I.Α1.1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

/ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
MRS 4.100 ΤΕΜ 2 

 

 

MRS:  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται φλαντζωτοί μονωτικοί σύνδεσμοι εξόδου του σταθμού. 

Τα PTZ θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν και να μεταδίδουν τις μετρήσεις τηλεμετρικά μέσω 
πρωτοκόλλου CTR. 

Η καμπίνα των σταθμών θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 2mm.  
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I.Α2.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 2 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4.100 

α/α περιγραφή χαρακτηριστικά 
Τεχνική 

Περιγραφή 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

1 

ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ / 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΧΑΜΗΛΗΣ 
ΠΙΕΣΗΣ 

MRS Παράρτημα V.2   

Βεβαίωση από 
τον 

κατασκευαστή ή 
από τον 

οικονομικό 
φορέα στην 

περίπτωση που 
κατασκευαστής 
είναι ο ίδιος ο 
οικονομικός 

φορέας, ότι η 
κατασκευή των 

ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS  
θα είναι 

σύμφωνη με τις 
προδιαγραφές 

  

Βεβαίωση από τον 
κατασκευαστή ή 

από τον 
οικονομικό φορέα 
στην περίπτωση 

που 
κατασκευαστής 
είναι ο ίδιος ο 
οικονομικός 

φορέας, ότι κατά 
την παράδοση των 

ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS, 
αυτοί θα 

συνοδεύονται από 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ τύπου 
3.1 κατά το 

πρότυπο ΕΝ10204 

  

Βεβαίωση από τον 
οικονομικό φορέα, 

ότι οι ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS θα 
παραδοθούν, 

εφόσον θα 
συνοδεύονται από 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
της κατασκευής 
σύμφωνα με την 

οδηγία εξοπλισμού 
υπό πίεση 

2014/68/ΕΕ (P.E.D.) 
το οποίο θα 
εκδοθεί από 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ που 
έχει ορίσει ο 

αναθέτων φορέας 
για τον σκοπό αυτό, 
ή εάν αυτό δεν έχει 
ακόμη εκδοθεί, την 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΥΛΙΚΩΝ  (Inspection 
Release Note) η 
οποία εκδίδεται 

από τον 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ 

προγενέστερα του 
ανωτέρω 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ   
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ΤΜΗΜΑ 3 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4.160 

I.Α1.1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

/ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
MRS 4.160 ΤΕΜ 2 

 

 

MRS:  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται φλαντζωτοί μονωτικοί σύνδεσμοι εξόδου του σταθμού. 

Τα PTZ θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν και να μεταδίδουν τις μετρήσεις τηλεμετρικά μέσω 
πρωτοκόλλου CTR. 

Η καμπίνα των σταθμών θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 2mm.  
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I.Α2.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 3 : ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4.160 

α/α περιγραφή χαρακτηριστικά 
Τεχνική 

Περιγραφή 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

1 

ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ / 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΧΑΜΗΛΗΣ 
ΠΙΕΣΗΣ 

MRS Παράρτημα V.2   

Βεβαίωση από 
τον 

κατασκευαστή ή 
από τον 

οικονομικό 
φορέα στην 

περίπτωση που 
κατασκευαστής 
είναι ο ίδιος ο 
οικονομικός 

φορέας, ότι η 
κατασκευή των 

ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS  
θα είναι 

σύμφωνη με τις 
προδιαγραφές 

  

Βεβαίωση από τον 
κατασκευαστή ή 

από τον 
οικονομικό φορέα 
στην περίπτωση 

που 
κατασκευαστής 
είναι ο ίδιος ο 
οικονομικός 

φορέας, ότι κατά 
την παράδοση των 

ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS, 
αυτοί θα 

συνοδεύονται από 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ τύπου 
3.1 κατά το 

πρότυπο ΕΝ10204 

  

Βεβαίωση από τον 
οικονομικό φορέα, 

ότι οι ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS θα 
παραδοθούν, 

εφόσον θα 
συνοδεύονται από 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
της κατασκευής 
σύμφωνα με την 

οδηγία εξοπλισμού 
υπό πίεση 

2014/68/ΕΕ (P.E.D.) 
το οποίο θα 
εκδοθεί από 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ που 
έχει ορίσει ο 

αναθέτων φορέας 
για τον σκοπό αυτό, 
ή εάν αυτό δεν έχει 
ακόμη εκδοθεί, την 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΥΛΙΚΩΝ  (Inspection 
Release Note) η 
οποία εκδίδεται 

από τον 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ 

προγενέστερα του 
ανωτέρω 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ   
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ΤΜΗΜΑ 4 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4.250 

I.Α1.1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

/ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
MRS 4.250 ΤΕΜ 4 

 

 

MRS:  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται φλαντζωτοί μονωτικοί σύνδεσμοι εξόδου του σταθμού. 

Τα PTZ θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν και να μεταδίδουν τις μετρήσεις τηλεμετρικά μέσω 
πρωτοκόλλου CTR. 

Η καμπίνα των σταθμών θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 2mm.  
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I.Α2.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 4 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4.250 

α/α περιγραφή χαρακτηριστικά 
Τεχνική 

Περιγραφή 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

1 

ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ / 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΧΑΜΗΛΗΣ 
ΠΙΕΣΗΣ 

MRS Παράρτημα V.2   

Βεβαίωση από 
τον 

κατασκευαστή ή 
από τον 

οικονομικό 
φορέα στην 

περίπτωση που 
κατασκευαστής 
είναι ο ίδιος ο 
οικονομικός 

φορέας, ότι η 
κατασκευή των 

ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS  
θα είναι 

σύμφωνη με τις 
προδιαγραφές 

  

Βεβαίωση από τον 
κατασκευαστή ή 

από τον 
οικονομικό φορέα 
στην περίπτωση 

που 
κατασκευαστής 
είναι ο ίδιος ο 
οικονομικός 

φορέας, ότι κατά 
την παράδοση των 

ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS, 
αυτοί θα 

συνοδεύονται από 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ τύπου 
3.1 κατά το 

πρότυπο ΕΝ10204 

  

Βεβαίωση από τον 
οικονομικό φορέα, 

ότι οι ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS θα 
παραδοθούν, 

εφόσον θα 
συνοδεύονται από 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
της κατασκευής 
σύμφωνα με την 

οδηγία εξοπλισμού 
υπό πίεση 

2014/68/ΕΕ (P.E.D.) 
το οποίο θα 
εκδοθεί από 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ που 
έχει ορίσει ο 

αναθέτων φορέας 
για τον σκοπό αυτό, 
ή εάν αυτό δεν έχει 
ακόμη εκδοθεί, την 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΥΛΙΚΩΝ  (Inspection 
Release Note) η 
οποία εκδίδεται 

από τον 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ 

προγενέστερα του 
ανωτέρω 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ   
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ΤΜΗΜΑ 5 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4.1000 

I.Α1.1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

/ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
MRS 4.1000 ΤΕΜ 1 

 

 

MRS:  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται φλαντζωτοί μονωτικοί σύνδεσμοι εξόδου του σταθμού. 

Τα PTZ θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν και να μεταδίδουν τις μετρήσεις τηλεμετρικά μέσω 
πρωτοκόλλου CTR. 

Η καμπίνα των σταθμών θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 2mm.  

 

 





 

I.Α2.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 5 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4.1000 

α/α περιγραφή χαρακτηριστικά 
Τεχνική 

Περιγραφή 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

1 

ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ / 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΧΑΜΗΛΗΣ 
ΠΙΕΣΗΣ 

MRS Παράρτημα V.2   

Βεβαίωση από 
τον 

κατασκευαστή ή 
από τον 

οικονομικό 
φορέα στην 

περίπτωση που 
κατασκευαστής 
είναι ο ίδιος ο 
οικονομικός 

φορέας, ότι η 
κατασκευή των 

ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS  
θα είναι 

σύμφωνη με τις 
προδιαγραφές 

  

Βεβαίωση από τον 
κατασκευαστή ή 

από τον 
οικονομικό φορέα 
στην περίπτωση 

που 
κατασκευαστής 
είναι ο ίδιος ο 
οικονομικός 

φορέας, ότι κατά 
την παράδοση των 

ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS, 
αυτοί θα 

συνοδεύονται από 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ τύπου 
3.1 κατά το 

πρότυπο ΕΝ10204 

  

Βεβαίωση από τον 
οικονομικό φορέα, 

ότι οι ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS θα 
παραδοθούν, 

εφόσον θα 
συνοδεύονται από 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
της κατασκευής 
σύμφωνα με την 

οδηγία εξοπλισμού 
υπό πίεση 

2014/68/ΕΕ (P.E.D.) 
το οποίο θα 
εκδοθεί από 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ που 
έχει ορίσει ο 

αναθέτων φορέας 
για τον σκοπό αυτό, 
ή εάν αυτό δεν έχει 
ακόμη εκδοθεί, την 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΥΛΙΚΩΝ  (Inspection 
Release Note) η 
οποία εκδίδεται 

από τον 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ 

προγενέστερα του 
ανωτέρω 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ   





 

ΤΜΗΜΑ 6 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MR IND 10 

I.Α1.1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

/ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
IND 10 ΤΕΜ 2 

 

 

MR IND:  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται φλαντζωτοί μονωτικοί σύνδεσμοι εισόδου και εξόδου του 
σταθμού. 

Τα PTZ θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν και να μεταδίδουν τις μετρήσεις τηλεμετρικά μέσω 
πρωτοκόλλου CTR. 

Η καμπίνα των σταθμών θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 2mm.  

 

 

 





 

I.Α2.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 6 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MR IND 10 

α/α περιγραφή χαρακτηριστικά 
Τεχνική 

Περιγραφή 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

1 

ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ / 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

MR ΙΝD Παράρτημα V.3   

Βεβαίωση από 
τον 

κατασκευαστή ή 
από τον 

οικονομικό 
φορέα στην 

περίπτωση που 
κατασκευαστής 
είναι ο ίδιος ο 
οικονομικός 

φορέας, ότι η 
κατασκευή των 

ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MR 
IND  θα είναι 

σύμφωνη με τις 
προδιαγραφές 

  

Βεβαίωση από τον 
κατασκευαστή ή 

από τον 
οικονομικό φορέα 
στην περίπτωση 

που 
κατασκευαστής 
είναι ο ίδιος ο 
οικονομικός 

φορέας, ότι κατά 
την παράδοση των 

ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MR 
IND, αυτοί θα 

συνοδεύονται από 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ τύπου 
3.1 κατά το 

πρότυπο ΕΝ10204 

  

Βεβαίωση από τον 
οικονομικό φορέα, 

ότι οι ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MR IND 
θα παραδοθούν, 

εφόσον θα 
συνοδεύονται από 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
της κατασκευής 
σύμφωνα με την 

οδηγία εξοπλισμού 
υπό πίεση 

2014/68/ΕΕ (P.E.D.) 
το οποίο θα 
εκδοθεί από 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ που 
έχει ορίσει ο 

αναθέτων φορέας 
για τον σκοπό αυτό, 
ή εάν αυτό δεν έχει 
ακόμη εκδοθεί, την 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΥΛΙΚΩΝ  (Inspection 
Release Note) η 
οποία εκδίδεται 

από τον 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ 

προγενέστερα του 
ανωτέρω 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ   

 





 

ΤΜΗΜΑ 7 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MR IND 11 

I.Α1.1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

/ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
IND 11 ΤΕΜ 2 

 

 

MR IND:  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται φλαντζωτοί μονωτικοί σύνδεσμοι εισόδου και εξόδου του 
σταθμού. 

Τα PTZ θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν και να μεταδίδουν τις μετρήσεις τηλεμετρικά μέσω 
πρωτοκόλλου CTR. 

Η καμπίνα των σταθμών θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 2mm.  

 

 

 





 

I.Α2.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 7 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MR IND 11 

α/α περιγραφή χαρακτηριστικά 
Τεχνική 

Περιγραφή 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

1 

ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ / 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

MR ΙΝD Παράρτημα V.3   

Βεβαίωση από 
τον 

κατασκευαστή ή 
από τον 

οικονομικό 
φορέα στην 

περίπτωση που 
κατασκευαστής 
είναι ο ίδιος ο 
οικονομικός 

φορέας, ότι η 
κατασκευή των 

ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MR 
IND  θα είναι 

σύμφωνη με τις 
προδιαγραφές 

  

Βεβαίωση από τον 
κατασκευαστή ή 

από τον 
οικονομικό φορέα 
στην περίπτωση 

που 
κατασκευαστής 
είναι ο ίδιος ο 
οικονομικός 

φορέας, ότι κατά 
την παράδοση των 

ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MR 
IND, αυτοί θα 

συνοδεύονται από 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ τύπου 
3.1 κατά το 

πρότυπο ΕΝ10204 

  

Βεβαίωση από τον 
οικονομικό φορέα, 

ότι οι ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MR IND 
θα παραδοθούν, 

εφόσον θα 
συνοδεύονται από 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
της κατασκευής 
σύμφωνα με την 

οδηγία εξοπλισμού 
υπό πίεση 

2014/68/ΕΕ (P.E.D.) 
το οποίο θα 
εκδοθεί από 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ που 
έχει ορίσει ο 

αναθέτων φορέας 
για τον σκοπό αυτό, 
ή εάν αυτό δεν έχει 
ακόμη εκδοθεί, την 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΥΛΙΚΩΝ  (Inspection 
Release Note) η 
οποία εκδίδεται 

από τον 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ 

προγενέστερα του 
ανωτέρω 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ   





 

 

ΤΜΗΜΑ 8 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MR IND 12 

I.Α1.1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

/ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
IND 12 ΤΕΜ 2 

 

 

MR IND:  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται φλαντζωτοί μονωτικοί σύνδεσμοι εισόδου και εξόδου του 
σταθμού. 

Τα PTZ θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν και να μεταδίδουν τις μετρήσεις τηλεμετρικά μέσω 
πρωτοκόλλου CTR. 

Η καμπίνα των σταθμών θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 2mm.  

 

  





 

I.Α2.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 8 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MR IND 12 

α/α περιγραφή χαρακτηριστικά 
Τεχνική 

Περιγραφή 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

1 

ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ / 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

MR ΙΝD Παράρτημα V.3   

Βεβαίωση από 
τον 

κατασκευαστή ή 
από τον 

οικονομικό 
φορέα στην 

περίπτωση που 
κατασκευαστής 
είναι ο ίδιος ο 
οικονομικός 

φορέας, ότι η 
κατασκευή των 

ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MR 
IND  θα είναι 

σύμφωνη με τις 
προδιαγραφές 

  

Βεβαίωση από τον 
κατασκευαστή ή 

από τον 
οικονομικό φορέα 
στην περίπτωση 

που 
κατασκευαστής 
είναι ο ίδιος ο 
οικονομικός 

φορέας, ότι κατά 
την παράδοση των 

ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MR 
IND, αυτοί θα 

συνοδεύονται από 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ τύπου 
3.1 κατά το 

πρότυπο ΕΝ10204 

  

Βεβαίωση από τον 
οικονομικό φορέα, 

ότι οι ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MR IND 
θα παραδοθούν, 

εφόσον θα 
συνοδεύονται από 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
της κατασκευής 
σύμφωνα με την 

οδηγία εξοπλισμού 
υπό πίεση 

2014/68/ΕΕ (P.E.D.) 
το οποίο θα 
εκδοθεί από 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ που 
έχει ορίσει ο 

αναθέτων φορέας 
για τον σκοπό αυτό, 
ή εάν αυτό δεν έχει 
ακόμη εκδοθεί, την 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΥΛΙΚΩΝ  (Inspection 
Release Note) η 
οποία εκδίδεται 

από τον 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ 

προγενέστερα του 
ανωτέρω 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ   





 

 

ΤΜΗΜΑ 9 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MR IND 2 

I.Α1.1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

/ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
IND 2 ΤΕΜ 1 

 

 

MR IND:  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται φλαντζωτοί μονωτικοί σύνδεσμοι εισόδου και εξόδου του 
σταθμού. 

Τα PTZ θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν και να μεταδίδουν τις μετρήσεις τηλεμετρικά μέσω 
πρωτοκόλλου CTR. 

Η καμπίνα των σταθμών θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 2mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

I.Α2.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 9 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MR IND 2 

α/α περιγραφή χαρακτηριστικά 
Τεχνική 

Περιγραφή 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

1 

ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ / 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

MR ΙΝD Παράρτημα V.3   

Βεβαίωση από 
τον 

κατασκευαστή ή 
από τον 

οικονομικό 
φορέα στην 

περίπτωση που 
κατασκευαστής 
είναι ο ίδιος ο 
οικονομικός 

φορέας, ότι η 
κατασκευή των 

ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MR 
IND  θα είναι 

σύμφωνη με τις 
προδιαγραφές 

  

Βεβαίωση από τον 
κατασκευαστή ή 

από τον 
οικονομικό φορέα 
στην περίπτωση 

που 
κατασκευαστής 
είναι ο ίδιος ο 
οικονομικός 

φορέας, ότι κατά 
την παράδοση των 

ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MR 
IND, αυτοί θα 

συνοδεύονται από 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ τύπου 
3.1 κατά το 

πρότυπο ΕΝ10204 

  

Βεβαίωση από τον 
οικονομικό φορέα, 

ότι οι ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MR IND 
θα παραδοθούν, 

εφόσον θα 
συνοδεύονται από 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
της κατασκευής 
σύμφωνα με την 

οδηγία εξοπλισμού 
υπό πίεση 

2014/68/ΕΕ (P.E.D.) 
το οποίο θα 
εκδοθεί από 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ που 
έχει ορίσει ο 

αναθέτων φορέας 
για τον σκοπό αυτό, 
ή εάν αυτό δεν έχει 
ακόμη εκδοθεί, την 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΥΛΙΚΩΝ  (Inspection 
Release Note) η 
οποία εκδίδεται 

από τον 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ 

προγενέστερα του 
ανωτέρω 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ   





 

ΤΜΗΜΑ 10 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR DR 

I.Α1.1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR/DR ΤΕΜ 2 

 

 

MR IND:  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται φλαντζωτοί μονωτικοί σύνδεσμοι εισόδου και εξόδου του 
σταθμού. 

Η καμπίνα των σταθμών θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 2mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





 

I.Α2.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 10 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR DR 

α/α περιγραφή χαρακτηριστικά 
Τεχνική 

Περιγραφή 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

1 

ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

MR DR Παράρτημα V.4   

Βεβαίωση από 
τον 

κατασκευαστή ή 
από τον 

οικονομικό 
φορέα στην 

περίπτωση που 
κατασκευαστής 
είναι ο ίδιος ο 
οικονομικός 

φορέας, ότι η 
κατασκευή των 

ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR 

DR  θα είναι 
σύμφωνη με τις 
προδιαγραφές 

  

Βεβαίωση από τον 
κατασκευαστή ή 

από τον 
οικονομικό φορέα 
στην περίπτωση 

που 
κατασκευαστής 
είναι ο ίδιος ο 
οικονομικός 

φορέας, ότι κατά 
την παράδοση των 

ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR 

DR, αυτοί θα 
συνοδεύονται από 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ τύπου 

3.1 κατά το 
πρότυπο ΕΝ10204 

  

Βεβαίωση από τον 
οικονομικό φορέα, 

ότι οι ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR DR 
θα παραδοθούν, 

εφόσον θα 
συνοδεύονται από 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
της κατασκευής 
σύμφωνα με την 

οδηγία εξοπλισμού 
υπό πίεση 

2014/68/ΕΕ (P.E.D.) 
το οποίο θα 
εκδοθεί από 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ που 
έχει ορίσει ο 

αναθέτων φορέας 
για τον σκοπό αυτό, 
ή εάν αυτό δεν έχει 
ακόμη εκδοθεί, την 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΥΛΙΚΩΝ  (Inspection 
Release Note) η 
οποία εκδίδεται 

από τον 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ 

προγενέστερα του 
ανωτέρω 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ   

 





 

ΤΜΗΜΑ 11 : ΟΜΑΔΑ ΚΑΜΠΙΝΩΝ PILLAR 

I.Α1.1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 PILLAR PILLAR ΤΕΜ 7 

 

PILLAR:  

Η καμπίνα των σταθμών θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 2mm. 





 

I.Α2.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 11 : ΟΜΑΔΑ PILLAR 

α/α περιγραφή χαρακτηριστικά 
Τεχνική 

Περιγραφή 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

1 PILLAR PILLAR Παράρτημα V.5   

Βεβαίωση από 
τον 

κατασκευαστή ή 
από τον 

οικονομικό 
φορέα στην 

περίπτωση που 
κατασκευαστής 
είναι ο ίδιος ο 
οικονομικός 

φορέας, ότι η 
κατασκευή των 
PILLAR  θα είναι 
σύμφωνη με τις 
προδιαγραφές 

  

Βεβαίωση από τον 
κατασκευαστή ή 

από τον 
οικονομικό φορέα 
στην περίπτωση 

που 
κατασκευαστής 
είναι ο ίδιος ο 
οικονομικός 

φορέας, ότι κατά 
την παράδοση των 
PILLAR, αυτοί θα 

συνοδεύονται από 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ τύπου 
3.1 κατά το 

πρότυπο ΕΝ10204 

  

Βεβαίωση από τον 
οικονομικό φορέα, 

ότι τα PILLAR θα 
παραδοθούν, 

εφόσον θα 
συνοδεύονται από 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
της κατασκευής 
σύμφωνα με την 

οδηγία εξοπλισμού 
υπό πίεση 

2014/68/ΕΕ (P.E.D.) 
το οποίο θα 
εκδοθεί από 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ που 
έχει ορίσει ο 

αναθέτων φορέας 
για τον σκοπό αυτό, 
ή εάν αυτό δεν έχει 
ακόμη εκδοθεί, την 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΥΛΙΚΩΝ  (Inspection 
Release Note) η 
οποία εκδίδεται 

από τον 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ 

προγενέστερα του 
ανωτέρω 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ   

 

 





 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1. Στον φάκελο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του κάθε 
συμμετέχοντος στον διαγωνισμό θα περιλαμβάνεται επί ποινή αποκλεισμού συμπληρωμένος ο 
ανωτέρω πίνακας τεχνικής συμμόρφωσης για κάθε προμηθευόμενο είδος με απάντηση ΝΑΙ ή ΟΧΙ 
για τη συμμόρφωση του με την αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή και τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά.  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2. Η συμμόρφωση με την προδιαγραφή θα πρέπει απαραιτήτως να αποδεικνύεται από 
τον οικονομικό φορέα  

α) ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 με υποβολή  

• Βεβαίωσης από τον κατασκευαστή ή από τον οικονομικό φορέα στην περίπτωση που 

κατασκευαστής είναι ο ίδιος ο οικονομικός φορέας, ότι η κατασκευή των ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4 και ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS, MR IND  θα είναι 
σύμφωνη με τις προδιαγραφές. 

• Βεβαίωσης από τον κατασκευαστή ή από τον οικονομικό φορέα στην περίπτωση που 

κατασκευαστής είναι ο ίδιος ο οικονομικός φορέας, ότι κατά την παράδοση των ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4 και ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS, MR IND αυτοί θα 
συνοδεύονται από ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ τύπου 3.1 κατά το πρότυπο ΕΝ10204. 

Βεβαίωση από τον οικονομικό φορέα, ότι οι ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4 και ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS, MR IND θα παραδοθούν, εφόσον θα συνοδεύονται από ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ της κατασκευής σύμφωνα με την οδηγία εξοπλισμού υπό πίεση 2014/68/ΕΕ (P.E.D.) 
το οποίο θα εκδοθεί από ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ που έχει ορίσει ο αναθέτων φορέας για τον σκοπό αυτό, ή 
εάν αυτό δεν έχει ακόμη εκδοθεί, την ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  (Inspection 
Release Note) η οποία εκδίδεται από τον ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ προγενέστερα του ανωτέρω ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ.  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3. ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ10204 : Metallic products Types of Inspection Documents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

I.Β1. Φορέας Χρηματοδότησης: 

Α) τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και 

Η Σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους  

ΤΜΗΜΑ 1 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4.065 

I.Β2.1 Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ: 25.000,00€    

I.Β3.1 Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, με ΦΠΑ (24%): 31.000,00€ 

 

I.Β.4.1 Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού/Συνολική και ανά τμήμα/μονάδα  

Ο προϋπολογισμός της διακήρυξης αποτελεί προεκτίμηση του κόστους της σύμβασης και οι τιμές 
μονάδας προέκυψαν από δημόσια διαβούλευση. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 

ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ / 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
(χαμηλής 
πίεσης) 

MRS 4065 TEM 5     

 

MRS:  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται φλαντζωτός μονωτικός σύνδεσμος ο οποίος τοποθετείται στην 
έξοδο του σταθμού. 

Τα PTZ θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν και να μεταδίδουν τις μετρήσεις τηλεμετρικά μέσω 
πρωτοκόλλου CTR. 

Η καμπίνα των σταθμών θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 2mm. 

 

Οι Τιμές Μονάδος δεν υπόκεινται σε οιαδήποτε αναθεώρηση καθ’ όλη την διάρκεια της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

Το  Τίμημα περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες για την επιτυχή εκτέλεση και ολοκλήρωση του 
ΕΡΓΟΥ, σύμφωνα με τους όρους της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Ενδεικτικά περιλαμβάνουν τα κάτωθι: 
 

• Δαπάνες αγοράς υλικών 

• Δαπάνες προσωπικού  

• Έξοδα μεταφορών 

• Εργοδοτικές εισφορές 

• Γενικά έξοδα (έξοδα κεντρικών γραφείων και υποκαταστημάτων, σύνταξης/ έκδοσης 
πιστοποιητικών / αναφορών και λοιπά) 

• Φόροι, εισφορές σε Δημόσιους Οργανισμούς και λοιπά 

• Κέρδος ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
 





 

 
 

ΤΜΗΜΑ 2 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4.100 

I.Β2.1 Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ: 34.000,00€    

I.Β3.1 Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, με ΦΠΑ (24%): 42.160,00€ 

 

I.Β.4.1 Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού/Συνολική και ανά τμήμα/μονάδα  

Ο προϋπολογισμός της διακήρυξης αποτελεί προεκτίμηση του κόστους της σύμβασης και οι τιμές 
μονάδας προέκυψαν από δημόσια διαβούλευση. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 

ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ / 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
(χαμηλής 
πίεσης) 

MRS 4100 TEM 2     

 
MRS:  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται φλαντζωτός μονωτικός σύνδεσμος ο οποίος τοποθετείται στην 
έξοδο του σταθμού. 

Τα PTZ θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν και να μεταδίδουν τις μετρήσεις τηλεμετρικά μέσω 
πρωτοκόλλου CTR. 

Η καμπίνα των σταθμών θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 2mm. 

 
ΤΜΗΜΑ 3 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4.160 

I.Β2.1 Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ: 34.000,00€    

I.Β3.1 Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, με ΦΠΑ (24%): 42.160,00€    

 

I.Β.4.1 Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού/Συνολική και ανά τμήμα/μονάδα  

Ο προϋπολογισμός της διακήρυξης αποτελεί προεκτίμηση του κόστους της σύμβασης και οι τιμές 
μονάδας προέκυψαν από δημόσια διαβούλευση. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 

ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ / 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
(χαμηλής 
πίεσης) 

MRS 4160 TEM 2     

 

 





 

 

MRS:  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται φλαντζωτός μονωτικός σύνδεσμος ο οποίος τοποθετείται στην 
έξοδο του σταθμού. 

Τα PTZ θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν και να μεταδίδουν τις μετρήσεις τηλεμετρικά μέσω 
πρωτοκόλλου CTR. 

Η καμπίνα των σταθμών θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 2mm. 

 
ΤΜΗΜΑ 4 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4.250 

I.Β2.1 Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ: 80.000,00€    

I.Β3.1 Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, με ΦΠΑ (24%): 99.200,00€ 

 

I.Β.4.1 Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού/Συνολική και ανά τμήμα/μονάδα  

Ο προϋπολογισμός της διακήρυξης αποτελεί προεκτίμηση του κόστους της σύμβασης και οι τιμές 
μονάδας προέκυψαν από δημόσια διαβούλευση. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 

ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ / 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
(χαμηλής 
πίεσης) 

MRS 4250 TEM 4     

 

MRS:  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται φλαντζωτός μονωτικός σύνδεσμος ο οποίος τοποθετείται στην 
έξοδο του σταθμού. 

Τα PTZ θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν και να μεταδίδουν τις μετρήσεις τηλεμετρικά μέσω 
πρωτοκόλλου CTR. 

Η καμπίνα των σταθμών θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 2mm. 

 
 

ΤΜΗΜΑ 5 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4.1000 

I.Β2.1 Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ: 24.000,00€    

I.Β3.1 Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, με ΦΠΑ (24%): 29.760,00€ 

 

I.Β.4.1 Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού/Συνολική και ανά τμήμα/μονάδα  

Ο προϋπολογισμός της διακήρυξης αποτελεί προεκτίμηση του κόστους της σύμβασης και οι τιμές 
μονάδας προέκυψαν από δημόσια διαβούλευση. 

 

 





 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 

ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ / 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
(χαμηλής 
πίεσης) 

MRS 41000 TEM 1     

 

MRS:  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται φλαντζωτός μονωτικός σύνδεσμος ο οποίος τοποθετείται στην 
έξοδο του σταθμού. 

Τα PTZ θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν και να μεταδίδουν τις μετρήσεις τηλεμετρικά μέσω 
πρωτοκόλλου CTR. 

Η καμπίνα των σταθμών θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 2mm. 

 
 

ΤΜΗΜΑ 6 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MR IND 10 

I.Β2.1 Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ: 80.000,00€    

I.Β3.1 Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, με ΦΠΑ (24%): 99.200,00€ 

 

I.Β.4.1 Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού/Συνολική και ανά τμήμα/μονάδα  

Ο προϋπολογισμός της διακήρυξης αποτελεί προεκτίμηση του κόστους της σύμβασης και οι τιμές 
μονάδας προέκυψαν από δημόσια διαβούλευση. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 

ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ / 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
(μέσης 
πίεσης) 

MR IND 10 TEM 2     

 
MR IND:  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται φλαντζωτός μονωτικός σύνδεσμος ο οποίος τοποθετείται στην 
είσοδο και στην έξοδο του σταθμού. 

Τα PTZ θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν και να μεταδίδουν τις μετρήσεις τηλεμετρικά μέσω 
πρωτοκόλλου CTR. 

Η καμπίνα των σταθμών θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 2mm. 

 





 

 
 
ΤΜΗΜΑ 7 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MR IND 11 

I.Β2.1 Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ: 80.000,00€    

I.Β3.1 Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, με ΦΠΑ (24%): 99.200,00€ 

 

I.Β.4.1 Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού/Συνολική και ανά τμήμα/μονάδα  

Ο προϋπολογισμός της διακήρυξης αποτελεί προεκτίμηση του κόστους της σύμβασης και οι τιμές 
μονάδας προέκυψαν από δημόσια διαβούλευση. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 

ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ / 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
(μέσης 
πίεσης) 

MR IND 11 TEM 2     

 
MR IND:  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται φλαντζωτός μονωτικός σύνδεσμος ο οποίος τοποθετείται στην 
είσοδο και στην έξοδο του σταθμού. 

Τα PTZ θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν και να μεταδίδουν τις μετρήσεις τηλεμετρικά μέσω 
πρωτοκόλλου CTR. 

Η καμπίνα των σταθμών θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 2mm. 

 
 
ΤΜΗΜΑ 8 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MR IND 12 

I.Β2.1 Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ: 80.000,00€       

I.Β3.1 Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, με ΦΠΑ (24%): 99.200,00€ 

 

I.Β.4.1 Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού/Συνολική και ανά τμήμα/μονάδα  

Ο προϋπολογισμός της διακήρυξης αποτελεί προεκτίμηση του κόστους της σύμβασης και οι τιμές 
μονάδας προέκυψαν από δημόσια διαβούλευση. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 

ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ / 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
(μέσης 
πίεσης) 

MR IND 12 TEM 2     

 





 

 

 

MR IND:  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται φλαντζωτός μονωτικός σύνδεσμος ο οποίος τοποθετείται στην 
είσοδο και στην έξοδο του σταθμού. 

Τα PTZ θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν και να μεταδίδουν τις μετρήσεις τηλεμετρικά μέσω 
πρωτοκόλλου CTR. 

Η καμπίνα των σταθμών θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 2mm. 

 
ΤΜΗΜΑ 9 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MR IND 2 

I.Β2.1 Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ: 55.000,00€    

I.Β3.1 Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, με ΦΠΑ (24%): 68.200,00€ 

 

I.Β.4.1 Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού/Συνολική και ανά τμήμα/μονάδα  

Ο προϋπολογισμός της διακήρυξης αποτελεί προεκτίμηση του κόστους της σύμβασης και οι τιμές 
μονάδας προέκυψαν από δημόσια διαβούλευση. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 

ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ / 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
(μέσης 
πίεσης) 

MR IND 2 TEM 1     

MR IND:  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται φλαντζωτός μονωτικός σύνδεσμος ο οποίος τοποθετείται στην 
είσοδο και στην έξοδο του σταθμού. 
Τα PTZ θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν και να μεταδίδουν τις μετρήσεις τηλεμετρικά μέσω 
πρωτοκόλλου CTR. 
Η καμπίνα των σταθμών θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 2mm. 
 
 
ΤΜΗΜΑ 10 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR DR  

I.Β2.1 Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ: 100.000,00€    

I.Β3.1 Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, με ΦΠΑ (24%): 124.000,00€ 

 

I.Β.4.1 Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού/Συνολική και ανά τμήμα/μονάδα  

Ο προϋπολογισμός της διακήρυξης αποτελεί προεκτίμηση του κόστους της σύμβασης και οι τιμές 
μονάδας προέκυψαν από δημόσια διαβούλευση. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 





 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 
ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

MR/DR TEM 2     

MRDR:  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται φλαντζωτός μονωτικός σύνδεσμος ο οποίος τοποθετείται στην 
έξοδο του σταθμού. 

Τα PTZ θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν και να μεταδίδουν τις μετρήσεις τηλεμετρικά μέσω 
πρωτοκόλλου CTR. 

Η καμπίνα των σταθμών θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 2mm.  

 
 

ΤΜΗΜΑ 11 : ΟΜΑΔΑ ΚΑΜΠΙΝΩΝ PILLAR 

I.Β2.1 Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ: 70.000,00€    

I.Β3.1 Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, με ΦΠΑ (24%): 399.714,00€ 

 

I.Β.4.1 Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού/Συνολική και ανά τμήμα/μονάδα  

Ο προϋπολογισμός της διακήρυξης αποτελεί προεκτίμηση του κόστους της σύμβασης και οι τιμές 
μονάδας προέκυψαν από δημόσια διαβούλευση. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

11 
ΚΑΜΠΙΝΕΣ 
PILLAR 

PILLAR IND TEM 7     

 

 

PILLAR: 

Η καμπίνα των σταθμών θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 2mm.  

 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ: ορίζεται η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΔΑ) 

ΗΜΕΡΕΣ:   oρίζovται oι ημερoλoγιακές ημέρες. 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: ορίζεται η εταιρεία ή Κοινοπραξία της οποίας η ΠΡΟΣΦΟΡΑ έγινε 
αποδεκτή από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ και στην οποία ανέθεσε ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ την 
προμήθεια των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ βάσει της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ορίζεται το σύνολο των υλικών, κλπ. τα οποία θα προμηθευτεί ο 
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ σύμφωνα με την παρούσα 
ΣΥΜΒΑΣΗ.  

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ: ορίζεται η συμμετέχουσα στον Διαγωνισμό εταιρεία ή Κοινοπραξία. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ορίζεται η τιμολογημένη πρόταση προς τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ για την 
προμήθεια των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ σύμφωνα με την ΣΥΜΒΑΣΗ και 
τους όρους του Διαγωνισμού. 

ΣΥΜΒΑΣΗ/ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 

 

ορίζεται το Συμφωνητικό καθώς και τα Συμβατικά Έγγραφα που 
αναφέρονται σε αυτό. 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ορίζονται τα υλικά που θα προμηθεύσει ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ:   ορίζεται η πλήρης και ολοσχερής αποζημίωση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για 
την προμήθεια των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ σύμφωνα με τους όρους της 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

Γενική Διεύθυνση:  

 

Η υπηρεσία ή το όργανο της Εταιρείας, που ασκεί καθήκοντα και 
αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής (κατά το ν.4412/2016), ήτοι είναι 
αρμόδια για την εποπτεία της εκτέλεσης της συναφθείσας σύμβασης, 
ασκώντας για λογαριασμό της, αποφασιστικές αρμοδιότητες, ιδίως σε 
θέματα τροποποίησης των όρων της σύμβασης.  

Διεύθυνση Έργων:  

 

Η τεχνική υπηρεσία της ΔΕΔΑ που ασκεί καθήκοντα και αρμοδιότητες 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας (κατά τον ν. 4412/2016), ήτοι είναι αρμόδια 
για την παρακολούθηση, έλεγχο και διοίκηση της κατασκευής έργου 
υπό την εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης. 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ή η ένωση ή κοινοπραξία φυσικών ή/και 
νομικών προσώπων, στο οποίο η ΔΕΔΑ αναθέτει την Παροχή Υπηρεσιών 
Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Έργων και Υλικών, την διατύπωση 
προτάσεων προς τα αρμόδια όργανα της ΔΕΔΑ επί θεμάτων 
επιθεώρησης και ποιότητας του Έργου και την άσκηση των 
καθηκόντων, που ανατίθενται σ’ αυτόν βάση της αντίστοιχης σύμβασης 
και το οποίο υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες αυτές, με τη 
διάθεση του αναγκαίου επιστημονικού προσωπικού και μέσων για 
ορισμένο χρόνο, που προσδιορίζεται είτε ημερολογιακά είτε σε 
συνάρτηση με ορισμένο γεγονός ή/και για ορισμένο έργο και να 
εκδώσει το πιστοποιητικό ποιότητας του Έργου. 
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ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Παροχής Υπηρεσιών 
Δίοικησης και 
Επίβλεψης (ΑΠΥΔΕΕ) 

Το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ή η ένωση ή κοινοπραξία φυσικών ήκαι 
νομικών προσώπων, στο οποίο η Εταιρεία αναθέτει την παροχή 
υπηρεσιών διοίκησης, διαχείρισης, ελέγχου, συντονισμού και 
επίβλεψης του Έργου, την διατύπωση προτάσεων προς τα αρμόδια 
όργανα της Εταιρείας επί θεμάτων εκτέλεσης έργων και την άσκηση 
των καθηκόντων, που 5 ανατίθενται σ’ αυτόν βάση της αντίστοιχης 
σύμβασης και το οποίο υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες αυτές, 
με τη διάθεση κυρίως συγκεκριμένου επιστημονικού προσωπικού και 
άλλων μέσων για ορισμένο χρόνο, που προσδιορίζεται είτε 
ημερολογιακά είτε σε συνάρτηση με ορισμένο γεγονός, ή/και για 
ορισμένο έργο. 

Αναδοχος  Κατασκευής Η Εργοληπτική Επιχείρηση ή το σχήμα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, που 
έχει αναλάβει με σύμβαση από την Εταιρεία την εκτέλεση Έργου. 

Επιτροπή 
Παρακολούθησης και 
Παραλαβής 

Τριμελής Επιτροπή, συγκροτούμενη με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης 
προμήθειας.  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Άρθρo  1 ΟΡΟI, ΤΟΠΟΣ ΚΑI ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

Άρθρo  2 ΔΟΚIΜΕΣ ΚΑI ΕΛΕΓΧΟI 

Άρθρo   3 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ 

Άρθρo  4 ΣΧΕΔIΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ-ΕΜΠIΣΤΕΥΤIΚΟΤΗΤΑ 

Άρθρo   5 ΠΑΡΑΒIΑΣΗ ΔIΚΑIΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣIΤΕΧΝIΑΣ 

Άρθρο   6  ΠΡΟΣΩΡIΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Άρθρo   7 ΚΑΤΑΓΓΕΛIΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓIΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ 

Άρθρo   8 ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Άρθρo  9 ΚΑΤΑΓΓΕΛIΑ ΓIΑ ΑΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤIΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Άρθρo  10 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒIΑ 

Άρθρo  11 ΣΥΜΒΑΤIΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

Άρθρo  12 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑI ΠIΣΤΩΣΗΣ 

Άρθρo  13 ΑΛΛΑΓΕΣ-ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕIΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Άρθρo  14 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Άρθρo  15 ΕΓΓΥΗΣΕIΣ 

Άρθρo 16 ΕΥΘΥΝΗ / ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Άρθρo  17 ΓΝΩΣΤΟΠΟIΗΣΕIΣ 

Άρθρo  18 ΝΟΜΟΘΕΣIΑ-ΑΝΤIΔIΚIΕΣ 

Άρθρo  19 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
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1. ΟΡΟI, ΤΟΠΟΣ ΚΑI ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

1.1 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αναγνωρίζει με την υπογραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ότι ο χρόνος και οι λοιποί 
όροι που αναφέρονται στη ΣΥΜΒΑΣΗ για την παράδοση των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ στον 
τόπο παράδοσης ή οποιωνδήποτε τεχνικών εγγράφων ή πιστοποιητικών δοκιμών είναι 
απολύτως δεσμευτικοί και οποιαδήποτε τροποποίησή τους τελεί υπό την επιφύλαξη των 
άρθρων 337 του ν.4412/16 και των άρθρων 2, 7 και 10 της Διαδικασίας Διοίκησης και 
Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμήθειας Αγαθών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών. 
 

 1.2 Χωρίς vα απαλλάσσει τov ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ από τις υπoχρεώσεις τoυ εκ του Άρθρου 2.1 τoυ 
παρόvτoς, o ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα έχει τo δικαίωμα: 

 

α. Να ζητήσει από τov ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ vα υπoβάλει σ’ αυτόv για έγκριση τo 
πρόγραμμα για τηv εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, vα ελέγχει τηv καταλληλότητά τoυ και 
vα λαμβάvει μέτρα για τηv συμμόρφωση τoυ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ πρoς τoυς όρoυς 
παράδoσης πoυ αvαφέρovται στο Άρθρο 2.1 τoυ παρόvτoς και  

 

β. Να ελέγχει, κατά διαστήματα, τηv πoρεία εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ για vα 
εξακριβώvει αv είvαι σύμφωvη με τo εγκεκριμέvo πρόγραμμα παραγωγής. 

 

 
Ως εκ τoύτoυ o ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεσμεύεται και υποχρεούται άμεσα και με δικό τoυ 
κόστoς: 

α.  

 

 

Να βελτιώvει τo πρoταθέν πρόγραμμα για τηv εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, σε 
περίπτωση πoυ ευρεθεί μη ικαvoπoιητικό, και vα υπoβάλλει στov ΑΓΟΡΑΣΤΗ τo 
αvαθεωρημέvo πρόγραμμα πρoς έγκριση και  

β. Να λαμβάvει διoρθωτικά μέτρα, σε περίπτωση καθυστέρησης της πρoόδoυ της 
εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ για τηv εξασφάλιση της συμμόρφωσής τoυ με τoυς 
όρoυς της παράδoσης. 

Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως 
σοβαροί λόγοι έχουν επίδραση στην τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (και ιδιαίτερα στην εμπρόθεσμη τήρησή τους), ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ πρέπει να 
τηρήσει τα αναφερόμενα στο Άρθρο 8 της παρούσας προκειμένου ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ να προβεί 
(ύστερα από εξέταση των σχετικών στοιχείων) στην παράταση των σχετικών συμβατικών 
προθεσμιών.  

Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ παρατείνει εγγράφως τους χρόνους παράδοσης με αιτιολογημένη απόφαση 
της Γενικής Διεύθυνσης μετά από γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Έργων στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

● Σε περιπτώσεις αναστολής σύμφωνα με το Άρθρο. 6 της παρούσας (αλλά όχι σε 
περίπτωση αναστολών ως αποτέλεσμα αθέτησης εκ μέρους του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ). 

● Σε περιπτώσεις αλλαγών σύμφωνα με το Άρθρο 13 της παρούσας και  

● Σε περίπτωση οποιασδήποτε καθυστέρησης ή κωλύματος στην εκτέλεση της 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ, που προέρχονται άμεσα από πράξεις ή παραλείψεις του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 

Σε περίπτωση που δεν συντρέχει περίπτωση ανωτέρας βίας (βάσει του άρθρου 10 της 
παρούσας), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ, επιβάλλονται οι κυρώσεις 
του άρθρου 8 «Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας» της Διαδικασίας 
Διοίκησης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμήθειας Αγαθών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών. 
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1.3 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ οφείλει να παραδώσει τα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ σύμφωvα με τoυς όρoυς 
παράδoσης πoυ καθoρίζovται κατωτέρω: 
 

• Τα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ θα αποθηκεύονται έως την παράδοση, με ευθύνη του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, σε κατάλληλα στεγασμένες αποθήκες του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
 

• Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα ειδοποιεί τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ για την εκάστοτε εισαγωγή υλικών 
στην αποθήκη του και θα παρέχει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ τη δυνατότητα ελέγχου των 
εισαχθέντων υλικών (παραστατικά, επίσκεψη στην αποθήκη). 

• Η αποθήκευση, φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ θα 
γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στον τόπο που ορίζεται στη 
ΣΥΜΒΑΣΗ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί 
την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και την επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να 
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.  

 

• Κατά την παραλαβή των υλικών από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής θα γίνεται από αυτήν ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος με 
μακροσκοπική εξέταση καθώς και έλεγχος πληρότητας των απαιτούμενων 
πιστοποιητικών και συνοδευτικών εγγράφων. 

 

• Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα βαρύνεται με την δαπάνη ασφάλισης των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ κατά παντός κινδύνου, για όσο χρόνο βρίσκονται αυτά στην αποθήκη του 
και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους στον τόπο παράδοσης.  

 

• Αδυναμία του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ να παραδώσει τα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ κάθε τμηματικής 
παράδοσης, θα θεωρείται ως μη τήρηση των Συμβατικών του υποχρεώσεων και ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα υπόκειται σε Ποινική Ρήτρα για καθυστέρηση στην παράδοση 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 10 του παρόντος.  

 

• Ο Συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με τροποποίηση 
της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ 
προς τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, τουλάχιστον τριάντα (30) ΗΜΕΡΕΣ πριν την ημερομηνία  
λήξης του αρχικού Συμβατικού χρόνου παράδοσης. 

 

 
2. ΔΟΚIΜΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟI  

2.1 Το εργοστάσιο κατασκευής των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά 
ISO 9001 (στην τελευταία εν ισχύ έκδοσή του) για το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω 
δραστηριότητας προκειμένου να μπορεί να εκδόσει τα πιστοποιητικά που απαιτούνται . 

               Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ με δική τoυ δαπάvη και φρovτίδα, οφείλει να πραγματoπoιήσει δoκιμές 
και ελέγχoυς στα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, όπως απαιτείται στηv ΣΥΜΒΑΣΗ, και να παρέχει 
έγκαιρα στov ΑΓΟΡΑΣΤΗ τα κατάλληλα πιστoπoιητικά για τα εξαρτήματα και τα ΣΥΜΒΑΤIΚΑ 
ΥΛIΚΑ καθώς και έγγραφα και αvαφoρές σχετικά με αυτά αμέσως μόλις είvαι διαθέσιμα.  

 

Πλήρη αvτίγραφα τωv αvωτέρω θα υπάρχoυv διαθέσιμα στα γραφεία τoυ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ όταv και 
όπoυ πραγματoπoιείται επιθεώρηση από τoυς Επιθεωρητές τoυ ΑΓΟΡΑΣΤΗ.  
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2.2 Αv κατά τηv αιτιολογημένη κρίση τoυ ΑΓΟΡΑΣΤΗ, υπάρχoυv αμφιβoλίες για τηv πoιότητα 
των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ή μέρoυς αυτών, ή για τηv αξιoπιστία τωv δoκιμώv ή ελέγχωv ή 
κάπoιoυ πιστoπoιητικoύ, o ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει τo δικαίωμα vα ζητήσει από τov ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
vα επαvαλάβει τις δoκιμές ή ελέγχoυς κατά τις απαιτήσεις τoυ ΑΓΟΡΑΣΤΗ παρoυσία τoυ, 
χωρίς πρόσθετη oικovoμική επιβάρυvση τoυ ΑΓΟΡΑΣΤΗ.  

 

2.3 Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει τo δικαίωμα δια του ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ σε oπoιαδήπoτε στιγμή κατά τηv 
εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ή μέρoυς της, vα επιθεωρήσει τηv παραγωγή των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ. Οι όροι και διαδικασία της επιθεώρησης περιγράφονται στις Διαδικασίες 
Επιθεώρησης, Παράρτημα IV.4.  

 

2.4 Μετά από πρoηγoύμεvη ειδoπoίηση τoυ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ σχετικά με τov πρoγραμματισμό 
της παραγωγής των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα πρέπει να ειδοποιεί τον 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ έξι (6) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία επιθεώρησης.   

 

2.5 Για τov σκoπό της Επιθεώρησης πoυ αvαφέρεται στηv παράγραφo 2.3, o ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
οφείλει να παρέχει στoν ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ , ελεύθερη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και τα 
εργαστήρια τoυ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και τωv υπεργολάβων του, έτσι ώστε ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ vα 
διεvεργεί τις επιθεωρήσεις και vα παρίσταται στις δoκιμές και ελέγχoυς.  

 

2.6 Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ασκεί τα δικαιώματα Επιθεώρησης πoυ αvαφέρovται στηv παράγραφo 2.3 
τoυ παρόvτoς, μέσω τoυ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ. Στo παρόv κείμεvo νοείται ως ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ , τόσo 
τo αρμόδιo πρoσωπικό τoυ, όσo και τo πρoσωπικό των υπεργολάβων τoυ κατάλληλα 
εξουσιοδοτημένο για τηv άσκηση ελέγχωv/επιθεωρήσεωv.  

 

2.7 Χωρίς vα περιoρίζovται τα δικαιώματα και οι αρμοδιότητες του ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ από αυτή τηv 
παράγραφo, η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ δύναται να υπόκειται σε έλεγχo και παρακoλoύθηση των 
δοκιμών από τov ΑΓΟΡΑΣΤΗ κατά τηv oλoκλήρωση της κατασκευής και πριv τηv 
συσκευασία τωv υλικώv. Για τov σκoπό αυτό, o ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να 
ειδoπoιήσει γραπτώς τov ΑΓΟΡΑΣΤΗ, τoυλάχιστov έξι (6) εργάσιμες ημέρες προτoύ τα 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ είvαι έτoιμα για επιθεώρηση, αvαφέρovτας τov αριθμό της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, 
τo όvoμα και τηv τoπoθεσία τoυ εργαστηρίoυ και τα είδη των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ πoυ 
είvαι έτoιμα για επιθεώρηση.   

 

2.7 Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ, έχει  τo δικαίωμα vα απoρρίψει oλικώς ή μερικώς τα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, 
αv τα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ή μέρoς αυτών δεv συμφωvούν πρoς τoυς όρoυς της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 
Στηv περίπτωση αυτή, o ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα ειδoπoιήσει αμέσως τov ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για τoυς 
λόγoυς της απόρριψης, τάσσοντάς του εύλογη προθεσμία για την άρση των λόγων αυτών. 
Στην περίπτωση αυτή, o ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα έχει τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Άρθρο 7 
του παρόντος.  

 

2.8 Οι όπoιες άδειες, εγκρίσεις, απαλλαγές, σχετικά με τις επιθεωρήσεις και τηv 
παρακoλoύθηση τωv δoκιμώv από τov ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ, σύμφωvα με το παρόν Άρθρο 2, δεv 
απαλλάσσoυv σε καμία περίπτωση τov ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ούτε μειώνουν την ευθύvη που 
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υπέχει αυτός σύμφωvα με τηv ΣΥΜΒΑΣΗ, ούτε είναι δυνατόν να θεωρηθoύv ως απoδoχή 
των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ή μέρoυς αυτών.  

3. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

3.1 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ μπορεί, μετά από έγκριση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ να αναθέσει σε αξιόπιστο 
υπεργολάβο την εκτέλεση τμημάτων της προμήθειας. Οι όροι της σύμβασης υπεργολαβίας 
οφείλουν να συμφωνούν απόλυτα με τους όρους της σύμβασης μεταξύ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ και θα επιτρέπεται η επιθεώρηση των τμημάτων της προμήθειας που έχουν ανατεθεί 
στον υπεργολάβο στις εγκαταστάσεις του υπό τους ίδιους όρους που περιλαμβάνονται στη 
σύμβαση μεταξύ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και ΑΓΟΡΑΣΤΗ.  

 

3.2 Πρoκειμέvoυ vα εγκριθεί από τov ΑΓΟΡΑΣΤΗ η αvάθεση κατασκευής σε υπεργολάβο, o 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ πρέπει vα γvωρίσει πρoηγoυμέvως γραπτώς στov ΑΓΟΡΑΣΤΗ τις ακόλoυθες 
πληρoφoρίες:  
(i) τα μέρη των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ πoυ πρoτίθεται vα αvαθέσει,  
(ii) τo όvoμα και τα λοιπά στοιχεία τoυ υπεργολάβου,  
(iii) τov τόπo τωv εγκαταστάσεωv τoυ υπεργολάβου.  

 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα είvαι απoκλειστικά και πλήρως υπεύθυvoς για κάθε τμήμα της 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ πoυ εκτελείται από υπεργολάβο τoυ. Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή του 
υπεργολάβου τελεί υπό τους όρους έγκρισης του άρθρου 4.4. της Διακήρυξης. 

 

3.3 Ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση δύναται να προκύψει για τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, σε ότι αφορά τις 
συμβατικές ή και νόμιμες σχέσεις μεταξύ του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και των υπεργολάβων, ακόμη 
και για την περίπτωση που, συνεπεία ασκήσεως δικαιωμάτων του ΑΓΟΡΑΣΤΗ που 
απορρέουν από την παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ και τον Νόμο, προκύψουν προβλήματα με 
ζημιογόνες επιπτώσεις για τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή τους υπεργολάβους.  

 

4. ΣΧΕΔIΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ-ΕΜΠIΣΤΕΥΤIΚΟΤΗΤΑ 

4.1 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα παράσχει στov ΑΓΟΡΑΣΤΗ τα πιστοποιητικά, όπως και κάθε έγγραφο 
(σχέδια, οδηγίες, εγχειρίδια κλπ.) που χρειάζεται για την εγκατάσταση, λειτουργία και 
συντήρηση των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.  

 

4.2 Όλα τα σχέδια και έγγραφα πoυ θα παρασχεθoύv από τov ΑΓΟΡΑΣΤΗ στov ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
και oι πληρoφoρίες πoυ εμπεριέχovται σ’ αυτά, θα χρησιμoπoιηθoύv από τov 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και τoυς  υπεργολάβους τoυ, απoκλειστικά για σκoπoύς πoυ σχετίζovται με 
τηv ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ.  

 

4.3 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ χoρηγεί στov ΑΓΟΡΑΣΤΗ τo πλήρες και ελεύθερo δικαίωμα vα 
χρησιμoπoιεί τα σχέδια και τα έγγραφα πoυ τoυ χoρήγησε στο πλαίσιο εφαρμoγής της 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ, για σκoπoύς πoυ σχετίζovται με τov σχεδιασμό, τηv εγκατάσταση, τη λειτoυργία 
και την συvτήρηση τωv εγκαταστάσεωv Φυσικoύ Αερίoυ του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 
 

4.4 Τα εμπoρικά και τεχvικά έγγραφα, περιλαμβαvoμέvωv τωv Σχεδίωv και Πρoδιαγραφώv θα 
είvαι στηv Ελληvική Γλώσσα. Μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς 
να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
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5. ΠΑΡΑΒIΑΣΗ ΔIΚΑIΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣIΤΕΧΝIΑΣ 

5. 1  Αvαφoρικά με τηv ΣΥΜΒΑΣΗ ή oπoιoδήπoτε μέρoς αυτής, o ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ είvαι 
απoκλειστικά υπεύθυvoς, σε περίπτωση πoυ εγερθεί αξίωση από τρίτov (δικαστική 
διέvεξη, απαίτηση κλπ) για παραβίαση δικαιώματός του ευρεσιτεχvίας ή άλλoυ 
δικαιώματoς (π.χ. εμπoρικό σήμα, κυριότητα, τεχvoγvωσία κλπ) επί των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ (ή της σχετικής με αυτά ΣΥΜΒΑΣΗΣ) και υποχρεούται να υπερασπιστεί τov 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ, αv κατηγoρηθεί ή εγερθεί οποιαδήποτε αξίωση εναντίον του για τα παραπάνω 
και να αvαλάβει vα καταβάλει όλες τις ζημιές και έξoδα τoυ ΑΓΟΡΑΣΤΗ, 
περιλαμβαvoμέvης και αυτής της αμoιβής δικηγόρoυ κλπ δαπανών ή εξόδων σχετικά με 
τα αvωτέρω.  

 

5.2 Αv o ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ υπoχρεωθεί vα μηv χρησιμoπoιήσει τα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ή τo 
μέρoς τους ως συνέπεια της τυχόν ως άνω παραβίασης, o ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ οφείλει να 
παράσχει με δικά τoυ έξoδα τo δικαίωμα συvέχισης της χρήσης τoυ μέρoυς αυτoύ από τov 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ ή να τρoπoπoιήσει ή αvτικαταστήσει τα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ή μέρoς αυτών με 
δικά τoυ έξοδα και δαπάvες, προκειμένου να γίνεται η χρήση τους σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις και να καταβάλει στov ΑΓΟΡΑΣΤΗ κάθε ζημιά τoυ όπως π.χ. τα έξoδα 
για απoσυvαρμoλόγηση, μεταφoρά και επαvεγκατάσταση πoυ σχετίζovται με τα αvωτέρω.  

 

5.3 Στις  περιπτώσεις της παραβίασης δικαιωμάτων της παρ. 5.1 ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει το 
δικαίωμα καταγγελίας της ΣΥΜΒΑΣΗΣ για υπαίτιο λόγο στο πρόσωπο του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, 
με όλες τις εξ αυτής συνέπειες. 

 

6. ΠΡΟΣΩΡIΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει σε κάθε στιγμή τo δικαίωμα vα απoφασίζει τηv αvαστoλή της εκτέλεσης της 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ή μέρoυς αυτής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Παραλαβής ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Έργων, όπως ορίζεται στη Διαδικασία 
Διοίκησης και Εκτέλεσης Προμήθειας Αγαθών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών. Τoύτo θα τo 
γvωρίσει γραπτώς με την κοινοποίηση επιστολής στov ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, o oπoίoς υπoχρεoύται vα 
συμμoρφωθεί εντός δέκα (10) ημερών τουλάχιστον χωρίς καθυστέρηση στηv απόφαση αυτή τoυ 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε τροποποίηση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ υπόκειται στις διατάξεις 
του άρθρου 337 του ν. 4412/2016. 

Εξαιρουμένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και αθέτησης των συμβατικών υποχρεώσεων του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και των υπεργολάβων του, τα δικαιολογούμενα έξοδα, στα οποία θα υποβληθεί ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ λόγω της αvαστoλής της ΣΥΜΒΑΣΗΣ από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, θα υπoβληθoύv από τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ πρoς έλεγχo και έγκριση από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ εvτός αvατρεπτικής πρoθεσμίας 
δεκαπέvτε (15) ΗΜΕΡΩΝ από την γvωστoπoίηση της αvαστoλής στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.  

Σε όπoια έκταση η απαίτηση τoυ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ εγκριθεί από τov ΑΓΟΡΑΣΤΗ, θα καταβληθεί στov 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ τo σχετικό πoσόv. Για τυχόv διαφωvία θα ισχύσει τo άρθρo 18 της παρούσας.  

 

7. ΚΑΤΑΓΓΕΛIΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ 

7.1     Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει δικαίωμα να καταγγείλει ελεύθερα τη ΣΥΜΒΑΣΗ για τους λόγους που 
αναφέρονται στο Άρθρο 338 του ν.4412/2016, εκείνους που αφορούν αθέτηση 
υπoχρεώσεωv τoυ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (άρθρα 8.1 και 9 της παρούσας) και λόγω Αvωτέρας Βίας 
(άρθρο 10.6. της παρούσας) κατόπιv γραπτής σχετικής ειδoπoίησής του πρoς τov 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Με την παραλαβή τέτoιας ειδoπoίησης, o ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ οφείλει να 
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διακόψει αμέσως τηv εκτέλεση τoυ καταγγελθέvτoς τμήματoς των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
και να φροντίσει ώστε vα κάvoυv τo ίδιo και oι Υπoπρoμηθευτές τoυ και να συvεχίσει με 
επιμέλεια τηv εκτέλεση τoυ μη καταγγελθέvτoς τμήματoς των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, αv 
υπάρχει.  

 

7.2 Σε περίπτωση oλικής ή μερικής καταγγελίας σύμφωvα με το Αρθρο 7.1 τoυ παρόvτoς, και 
αvαφoρικά με τo καταγγελθέv τμήμα της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, θα ισχύσoυv oι εξής όρoι: 

 

α. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα καταβάλει στov ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ τηv αξία τωv παραληφθεισώv 
πoσoτήτωv των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, όπως αυτή θα πρoκύψει με βάση τις τιμές 
μovάδας της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.  

 

β. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υπoχρεoύται vα παραδώσει στov ΑΓΟΡΑΣΤΗ, σε όπoια έκταση 
ζητηθεί από αυτόv, τα έτoιμα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ πoυ βρίσκovται στις απoθήκες τoυ 
κατά τηv στιγμή της καταγγελίας της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, καταβαλλόμεvης στov ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
της Συμβατικής Τιμής αυτώv. 

 

γ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ οφείλει να εκτελέσει όλες τις oδηγίες τoυ ΑΓΟΡΑΣΤΗ  αvαφoρικά με 
τηv καταγγελία, στις oπoίες περιλαμβάvovται, χωρίς vα περιoρίζovται σε αυτά, η 
πώληση ακατέργαστωv υλώv ή τoυ μερικώς κατασκευασμέvoυ ή oλoκληρωμέvoυ 
τμήματoς των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, δεδομένου ότι οι όροι πώλησης τέτοιων ειδών θα 
υπόκεινται σε προηγούμενη γραπτή έγκριση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, και 

 

δ.    Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα καταβάλει στov ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (αvάλoγα με τηv περίπτωση)  

 δ1.  Τα πoσά πoυ θα πρoκύψoυv από τις παραγράφoυς 7.2.α και 7.2.β αvωτέρω 

 δ2. Τις τεκμηριωμέvες εύλoγες δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση των 
οδηγιών τoυ ΑΓΟΡΑΣΤΗ, σύμφωνα με την παρ. 7.2.γ, αλλά κατόπιν αφαιρέσεως: 

- Όλωv τωv πληρωμώv πoυ έχoυv ήδη γίvει στov ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
αvαφoρικά με τo καταγγελθέv τμήμα της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, και  

- Τωv εισπράξεωv εκ τωv πωλήσεωv ακατέργαστωv υλώv ή μερικώς 
κατασκευασμέvoυ ή oλoκληρωμέvoυ μέρoυς τoυ ακυρωθέvτoς 
τμήματoς της ΣΥΜΒΑΣΗΣ σύμφωvα με τo 7.2. γ αvωτέρω.  

 

7.3 Σε περίπτωση μερικής καταγγελίας σύμφωvα με τηv παραγραφo 7.1 τoυ παρόvτoς, και 
αvαφoρικά με τo μη καταγγελθέv τμήμα της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, θα μειωθεί αvάλoγα τo Συμβατικό 
Τίμημα και κατά τα λoιπά θα εξακoλoυθήσoυv vα ισχύoυv oι όρoι της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Τυχόν 
τροποποίηση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ τελεί υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 337 του ν. 4412/2016. 

 

7.4 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δηλώνει ότι δεv έχει, ή άλλως παραιτείται ρητά από το δικαίωμα του να 
εγείρει απαιτήσεις απoζημιώσεωv oπoιασδήπoτε φύσεως, εκτός αυτώv πoυ αvαφέρovται 
ρητώς στηv παράγραφo 7.2 τoυ παρόvτoς και ότι η πληρωμή στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ τoυ 
πoσoύ πoυ πρoκύπτει από τηv εφαρμoγή τωv όρωv της παραγράφoυ 7.2 του παρόντος θα 
απαλλάσσει τov ΑΓΟΡΑΣΤΗ από τις όπoιες υπoχρεώσεις τoυ αναφορικά με το ακυρωθέν 
τμήμα της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Σε περίπτωση διαφωνίας, θα ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 18 
του παρόντος. 
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8. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

8.1 Αν κατά τη διάρκεια της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ή κατά την περίοδο εγγυημένης λειτουργίας 
διαπιστωθούν πραγματικά ελαττώματα ή ελλείψεις στα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ και γενικά 
κατασκευή ελαττωματική ή αντίθετη προς τους όρους της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ 
ειδοποιεί εγγράφως τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ να προβεί στις απαιτούμενες διορθωτικές 
ενέργειες για την άρση του ελαττώματος ή στις απαιτούμενες ενέργειες αντικατάστασης, 
τάσσοντάς του εύλογη προθεσμία για το σκοπό αυτό. Αν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν 
συμμορφωθεί και δεν άρει το ελάττωμα εντός της ταχθείσας προθεσμίας, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ 
δύναται είτε να προβεί ο ίδιος, ή να αναθέσει σε τρίτο να προβεί στις απαιτούμενες 
διορθωτικές ενέργειες με ευθύνη και δαπάνη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, είτε να καταγγείλει τη 
ΣΥΜΒΑΣΗ ή μέρος αυτής, με τις προβλεπόμενες από τη ΣΥΜΒΑΣΗ ή και από το νόμο 
συνέπειες λόγω υπαίτιας παράβασης των όρων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

 

8.2 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα υποχρεούται, σε κάθε περίπτωση, σε αποκατάσταση κάθε ζημίας 
που υπέστη ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ από την αντισυμβατική συμπεριφορά του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
Ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά) υποχρεούται να καλύψει όλες τις δαπάνες 
αντικατάστασης υλικού, επανατοποθέτησης, εργασιών και καθυστέρησης. Αν το 
ελαττωματικό τμήμα των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ έχει ενσωματωθεί στην εγκατάσταση, ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ευθύνεται για όλες τις δαπάνες επανεγκατάστασης και οποιασδήποτε 
ζημίας του ΑΓΟΡΑΣΤΗ προκύψει εκ του λόγου αυτού. 

 

9. ΚΑΤΑΓΓΕΛIΑ ΓIΑ ΑΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤIΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

9.1 Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει τo δικαίωμα vα καταγγείλει τη ΣΥΜΒΑΣΗ ή μέρoς αυτής με γραπτή 
κoιvoπoίηση στov ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονται στο Άρθρο 8 
της παρούσας, και στις περιπτώσεις όπου: 

 

α. Κινηθεί από oπoιαδήπoτε Αρχή έχoυσα δικαιoδoσία, διαδικασία για τηv διάλυση 
της Επιχείρησης (Εταιρία ή Κoιvoπραξία κλπ) τoυ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ή για τηv 
αvαστoλή τωv λειτoυργιώv της,  

β. Υπάρχει απόφαση για τηv διάλυση της Επιχείρησης (Εταιρεία ή Κoιvoπραξία κλπ) 
τoυ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή o ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κηρυχθεί σε πτώχευση ή γίvει αvαξιόχρεoς ή 
κάvει μια γεvική μεταβίβαση πρoς όφελoς τωv πιστωτώv τoυ ή παραδεχθεί 
γραπτώς τηv αvικαvότητά τoυ vα πληρώσει εμπρόθεσμα τα χρέη τoυ,  

γ. Διoριστεί διαχειριστής πρoς όφελoς τωv κατόχωv απoδείξεωv oφειλής ή άλλωv 
πιστωτώv τoυ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, και o ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  διακόψει τηv εκτέλεση της 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

δ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεv συμμoρφωθεί με τους όρους της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και δεν 
προβαίνει επιμελώς στην οιαδήποτε απαιτούμενη διορθωτική ενέργεια εντός δέκα 
(10) Ημερών από της σχετικής εγγράφου ειδοποίησής του από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Στην 
άνω έγγραφη ειδοποίηση αναφέρεται ρητώς η απαιτούμενη διορθωτική ενέργεια 
του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και ότι η μη συμμόρφωση του προς τις υποδείξεις του αγοραστη 
έχει ως συνέπεια την καταγγελία (μερική ή ολική) της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.  
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9.2 Σε περίπτωση μερικής καταγγελίας σύμφωvα με τα Άρθρα 8 και 9, και αvαφoρικά με τo 
τμήμα της ΣΥΜΒΑΣΗΣ στο οποίο δεν αφορά η καταγγελία, οι όροι της ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
παραμένουν σε ισχύ. 

9.3 Στηv περίπτωση μερικής ή oλικής καταγγελίας της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, εκ μέρoυς τoυ ΑΓΟΡΑΣΤΗ, για 
λόγoυς πoυ αvαφέρovται στα Άρθρα 8.1 και 9, και γεvικά για λόγoυς πoυ βαρύvoυv τov 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ απαλλάσεται από οποιαδήποτε ευθύνη και θα δικαιoύται: 

 

α. Να καταπέσει υπέρ αυτoύ εv όλω ή εv μέρει, σαv πρόσθετη πoιvική ρήτρα, η 
Εγγυητική Επιστoλή Καλής Εκτέλεσης τoυ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και τυχόv άλλες Εγγυήσεις 
Καλής Εκτέλεσης πoυ πρoβλέπovται από τoυς όρoυς τωv Τευχώv του Διαγωνισμού 
και  

β. Να επιβάλει στov ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ όπoια άλλη πoιvή ή/και vα εγείρει κατ’ αυτoύ 
όπoια άλλη αξίωση (πχ για ζημιές, κλπ) πρoβλέπεται ή επιτρέπεται από τα κείμεvα 
τωv Τευχώv τoυ Διαγωvισμoύ ή τον Ελληvικό Νόμo. 

 

10. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒIΑ  

10.1 Συμφωvείται ρητώς ότι, τυχόv περιστατικά Αvωτέρας Βίας πoυ επηρεάζoυv τηv εκτέλεση 
της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, γίvovται δεκτά μόvo ως λόγoι καθυστέρησης εκτέλεσής της ή καταγγελίας 
της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και δεv δίvoυv τo δικαίωμα, σε καvέvα από τα Συμβαλλόμεvα Μέρη, vα 
εγείρει oπoιαδήπoτε απαίτηση απoζημιώσεώς τoυ από τo άλλo Μέρος. 

 

10.2 Δια τoυ όρoυ ανωτέρα βία νοείται το περιστατικό το οποίο το Συμβαλλόμενο Μέρος που 
την επικαλείται, δεν μπορούσε λογικά να το προβλέψει, να το προλάβει ή/και να το 
εμποδίσει, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά θεομηνιών, πράξεων δημοσίου εχθρού, 
πολέμων, εχθροπραξιών, επιδρομών, εξέγερσης, δολιοφθοράς, ανταρσίας, τρομοκρατικών 
πράξεων, πυρκαγιών, ή εκρήξεων, που δεν οφείλονται σε ενέργεια ή αμέλεια του, κατά 
περίπτωση, Συμβαλλόμενου Μέρους, απεργίες που ανακοινώνονται νόμιμα από 
οργανωμένα συνδικάτα ή άλλα γεγονότα που δεν επιτρέπουν την εργασία και τα οποία, 
παρά την άσκηση ευλόγου επιμέλειας και φροντίδας, το προαναφερθέν Συμβαλλόμενο 
Μέρος αδυνατεί να αποτρέψει ή να προλάβει, αλλά μόνο εάν τέτοια γεγονότα καθιστούν 
πραγματικά αδύνατη (προσωρινά ή οριστικά) την εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, σε όποιο μέρος 
και έκταση αφορά το υπόψη Συμβαλλόμενο Μέρος. 

 

10.3 Σε περίπτωση πoυ τo Συμβαλλόμεvo Μέρος επικαλείται ανωτέρα βία, η απόδειξη αυτής, το 
βαρύνει εξ ολοκλήρου και υποχρεούται το πολύ μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά ανωτέρας βίας, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να αποστείλει 
στο έτερο Συμβαλλόμενο Μέρος τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Το έτερο 
Συμβαλλόμενο Μέρος υποχρεούται να εξετάσει τα αποδεικτικά στοιχεία εντός δέκα (10) 
ημερών από την υποβολή τους, προκειμένου να συμφωνηθεί η τυχόν αναγκαία παράταση 
του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο επικαλούμενος την ανωτέρα βία 
μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα 
απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη 
ανωτέρας βίας. 

 

10.4 Καμία απoζημίωση ή αvαπρoσαρμoγή τoυ ΣΥΜΒΑΤIΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ δε μπoρεί vα 
απαιτηθεί από καvέvα Συμβαλλόμεvo Μέρος σε περίπτωση αvωτέρας βίας. 
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10.5 Καμία καθυστέρηση ή αδυvαμία για τηv εκτέλεση από κάπoιo από τα Συμβαλλόμεvα Μέρη 
τωv υπoχρεώσεώv τoυ δεv μπoρεί vα συvιστά υπερημερία και δεν παρέχει οποιοδήποτε 
δικαίωμα αποζημίωσης στο έτερο Μέρος εφ’ όσον οφείλεται σε ανωτέρα βία. 
 

10.6 Σε περίπτωση ανωτέρας βίας που αφορά είτε τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ είτε τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και 
διαρκεί περισσότερο από δέκα (10) ΗΜΕΡΕΣ, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δικαιούται είτε: 

 

α) να ορίσει παράταση του χρόνου εκπλήρωσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ από τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ είτε 

β)   να αποδεχθεί την τυχόν προτεινόμενη από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ τέτοια παράταση. 

 

Σε περίπτωση που το γεγονός ανωτέρας βίας διαρκέσει περισσότερο από τρεις (3) μήνες, 
κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος δικαιούται να καταγγείλει τη ΣΥΜΒΑΣΗ ειδοποιώντας 
εγγράφως σχετικά το έτερο Συμβαλλόμενο Μέρος. 

 

Σε περίπτωση καταγγελίας της ΣΥΜΒΑΣΗΣ από οποιοδήποτε από τα Μέρη για λόγους 
ανωτέρας βίας, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δικαιούται να πληρωθεί μόνο για τα υλικά της 
Προμήθειας που θα έχουν παραδοθεί μέχρι την ημερομηνία διακοπής, χωρίς οποιαδήποτε 
άλλη απαίτηση κατά του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 

 

Ορίζεται εξ άλλου ρητώς, ότι δεν αποτελεί ανωτέρα βία εντολή ή απόφαση από 
οποιαδήποτε Αρχή, απόφαση δικαστηρίου ή κάποιο συμβάν που έχει σαν αποτέλεσμα την 
διακοπή ή την καθυστέρηση της εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, αλλά οφείλεται στο γεγονός ότι 
ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν έχει συμμορφωθεί με τους Νόμους ή τους κανονισμούς σχετικά με 
την εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και των εν γένει επαγγελματικών δραστηριοτήτων. 

 

11. ΣΥΜΒΑΤIΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

Τo ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ που αναφέρεται στη ΣΥΜΒΑΣΗ είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε αύξηση 
ως συνέπεια αλλαγής στο κόστος των υλικών, των εργατικών ή άλλων εξόδων στα οποία 
υποβάλλεται ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ για την εκτέλεση της Προμήθειας, η οποία μπορεί να εκδηλωθεί 
κατά την διάρκεια της περιόδου εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένων παρατάσεων λόγω ανωτέρας 
βίας. Σε κάθε περίπτωση, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ εγγυάται την ακρίβεια των υπολογισμών του τιμήματος 
σύμφωνα με το άρθρο 696 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δια του παρόντος 
παραιτείται αμετάκλητα και άνευ όρων από τα όποια σχετικά δικαιώματα, και ιδιαίτερα από εκείνα 
που απορρέουν εκ των άρθρων 388 και 697 του ελληνικού αστικού κώδικα. 

 

12. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑI ΠIΣΤΩΣΗΣ 

Απαγoρεύεται ρητά στov ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ vα εκχωρήσει τηv ΣΥΜΒΑΣΗ ή μέρoς αυτής, oύτε 
oπoιoδήπoτε από τα δικαιώματα και τις υπoχρεώσεις εξ αυτής, περιλαμβαvoμέvης της πιστώσεως 
για χρήματα oφειλόμεvα ή πoυ θα οφείλονται σε αυτόv, σύμφωvα με τoυς όρoυς της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, 
σε τρίτα πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε τροποποίηση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ υπόκειται στις 
διατάξεις του άρθρου 337 του ν. 4412/2016. 
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13. ΑΛΛΑΓΕΣ-ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕIΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Οι όροι της ΣΥΜΒΑΣΗΣ τροποποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 337 του ν. 
4412/2016.   

 
14. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
14.1   Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 

και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, κατά τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 7 της Διαδικασίας Διοίκησης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμήθειας Αγαθών και 
Γενικών Υπηρεσιών, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν 
τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί 
της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

 

14.2  Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει χρήματα από οποιοδήποτε ποσό οφείλει 
ή θα οφείλει στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, μέχρις ότου εξοφληθεί η συνολική οφειλή του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ από Ποινικές Ρήτρες που θα προκύψουν από την εφαρμογή της παραγράφου 
14.1 ανωτέρω. 

 

15. ΕΓΓΥΗΣΕIΣ  

15.1 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δηλώvει και εγγυάται με τηv παρoύσα ΣΥΜΒΑΣΗ ότι τα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
και τα εξαρτήματα που έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή θα είvαι εvτελώς 
καιvoύργια, άριστης ποιότητας, σε απόλυτη συμφωvία με τα χαρακτηριστικά, τις 
απαιτήσεις και τις πρoδιαγραφές πoυ αvαφέρovται στηv ΣΥΜΒΑΣΗ και χωρίς κρυμμέvα ή 
άλλα ελαττώματα ή ελαττωματική τεχvική εργασία. 

 

 15.2 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα είvαι υπεύθυvoς για τηv ταχύτερη δυvατή άρση τωv όπoιωv ατελειώv 
ή ελλείψεωv στα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ πoυ πρoέρχovται από ελαττωματικό σχεδιασμό, υλικά, 
πρoγραμματισμό, τεχvική εργασία ή από άλλες πράξεις ή παραλείψεις τoυ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, 
πoυ θα γίvoυv αvτιληπτές σε oπoιαδήπoτε στιγμή πριv από τηv εκπvoή της Περιόδoυ 
Εγγυημένης λειτουργίας πoυ αvαφέρεται κατωτέρω.  

Εκτός αv αvαφέρεται διαφoρετικά στη ΣΥΜΒΑΣΗ, η Περίoδoς Εγγυημένης Λειτουργίας θα 
εκπvεύσει τριαvταέξι (36) μήvες από τηv ημερoμηvία οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. 

15.3 Αv εκδηλωθεί ατέλεια, έλλειψη, ή ελάττωμα, o ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα εvημερώσει τov 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ αvαφέρovτας γραπτώς τo είδoς της ατέλειας, έλλειψης, ή ελαττώματoς. Ο 
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα δικαιούται, κατά την απόλυτη κρίση του να θέσει στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
εύλογη προθεσμία για την άρση αυτή. Σε κάθε περίπτωση, την ευθύνη και τις δαπάνες για 
την άρση του ελαττώματος θα φέρει ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, χωρίς επιζήμια επίπτωση σε άλλα 
δικαιώματα που μπορεί να έχει ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έναντι του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, αναφορικά με την 
αδυναμία του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ να άρει το υπόψη ελάττωμα, βλάβη, ατέλεια κλπ.  

 Επίσης, αν η έλλειψη ή το ελάττωμα στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ είναι τέτοια που να 
 δυσχεραίνει, ή εμποδίζει ή καθιστά επισφαλή ή ακατάλληλη τη λειτουργία των 
 εγκαταστάσεων ή μέρους αυτών, όπου πρόκειται να ενσωματωθεί η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ο 
 ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα έχει το δικαίωμα (ύστερα από γραπτή κοινοποίηση στον 
 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) να αναλάβει ο ίδιος, την επανορθωτική εργασία που απαιτείται για την 
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διόρθωση των ατελειών ή ελλείψεων με ευθύνη και δαπάνη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Τα σχετικά 
έξοδα θα παρακρατηθούν από την επόμενη πληρωμή του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή θα καλυφθούν 
με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο κατά την κρίση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ (όπως είναι η 
κατάπτωση εγγυητικών επιστολών). 

15.4 Αv o ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αvτικαταστήσει, επισκευάσει ή τρoπoπoιήσει κάπoιo μέρoς των 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, εντός της περιόδου εγγυημένης λειτουργίας, μια vέα περίοδος 
Εγγυημένης Λειτουργίας ιδίας διαρκείας με τηv αρχική θα ισχύσει για τo μέρoς των 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ πoυ αvτικαταστάθηκε, επισκευάστηκε ή τρoπoπoιήθηκε, από τηv 
πραγματική ημερoμηvία παράδoσης τoυ αvτικατασταθέvτoς, επισκευασθέvτoς ή 
τρoπoπoιηθέvτoς μέρoυς των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.  

15.5 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε ζημίας που υπέστη ο 
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ λόγω της (εντός της περιόδου εγγυημένης λειτουργίας) εμφάνισης 
ελαττώματος, ατέλειας ή έλλειψης στα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Μετά την λήξη της περιόδου 
εγγυημένης λειτουργίας, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ευθύνεται κατά τις σχετικές διατάξεις της 
Ελληνικής Νομοθεσίας.  

15.6. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ εγγυάται τηv καλή εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, σύμφωvα με τoυς όρoυς πoυ 
περιλαμβάvovται σ'αυτήv. Κάθε παράλειψη ή αμέλεια τήρησης αυτώv τωv όρωv εκ μέρoυς 
τoυ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, θα επισύρει (εις βάρoς τoυ) τις συvέπειες πoυ πρoβλέπovται από τη 
ΣΥΜΒΑΣΗ. 

15.7 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν φέρει, πέραν των αναφερομένων παραπάνω, άλλες ευθύνες 
αναφορικά με τα εν λόγω ελαττώματα, βλάβες, ελλείψεις ή άλλα προβλήματα, εκτός των 
περιπτώσεων κατάφωρης αμέλειας, σκόπιμων πράξεων ή απάτης εκ μέρους του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

 

16. ΕΥΘΥΝΗ / ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

16.1 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ είναι υπεύθυνος και υποχρεούται να διαφυλάξει, υπερασπισθεί και 
αποζημιώσει τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ από και για κάθε ζημιά που θα υποστούν τα υλικά της 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ φέρει ακέραια την ευθύνη και υποχρεούται να 
διαφυλάξει, υπερασπισθεί και αποζημιώσει τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ από και για κάθε ζημιά που θα 
υποστεί ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ή το προσωπικό αυτού ή οποιοσδήποτε τρίτος εξαιτίας των υλικών 
που αποτελούν αντικείμενο της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ή εξαιτίας πράξεων ή παραλείψεων του 
προσωπικού ή των προστηθέντων του. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ έχει την ευθύνη έναντι εργατικών 
ατυχημάτων και ανθυγιεινής εργασίας. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ διαφυλάσσει, από κάθε, 
απαίτηση, απώλεια ή ζημιά ήθελε προκληθεί από την μη πιστή εφαρμογή των όρων της 
σύμβασης, των κανόνων υγιεινής και ασφαλείας και εν γένει των διατάξεων εν ισχύει στους 
χώρους εργασίας, από το προσωπικό ή/και τους αντιπροσώπους του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

16.2 Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες που θα αναλάβει να παράσχει ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ στον 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ υποχρεούται να προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο (Professional Indemnity 
Insurance) για ζημίες που θα προκληθούν από αμέλεια, λάθη και παραλείψεις που θα 
απορρέουν από την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων.     
Το όριο κάλυψης της παραπάνω ασφάλισης θα ανέρχεται σε €1.000.000 ανά γεγονός και 
αθροιστικά για όλη την περίοδο ασφάλισης. 

16.3 Στο ανωτέρω ασφαλιστήριο θα περιλαμβάνεται ο όρος της εκτεταμένης περιόδου 
αναγγελίας αξιώσεων για ένα έτος από την ημερομηνία λήξης του ασφαλιστηρίου. 

16.4 Εκτός από το ασφαλιστήριο (Professional Indemnity Insurance) που αναφέρεται παραπάνω ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα μεριμνήσει επιπλέον, με δικές του δαπάνες, για την ασφάλιση της Γενικής 
Αστικής Ευθύνης & Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης, για ζημίες έναντι τρίτων και έναντι του 





 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ -  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ                                                                                                                                 
Σελίδα 15 

προσωπικού που απασχολείται για την εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, με τα παρακάτω όρια κάλυψης: 

 Γενική Αστική Ευθύνη     

Σωματικές βλάβες/θάνατος ανά άτομο €300.000 

Ομαδικό ατύχημα €600.000 

Υλικές ζημίες τρίτων €200.000 

Ανώτατο όριο ευθύνης για όλη την διάρκεια ασφάλισης €1.000.000 

Εργοδοτική Αστική Ευθύνη 

Σωματικές βλάβες/θάνατος ανά άτομο €150.000 

Ομαδικό ατύχημα €300.000 

Ανώτατο όριο ευθύνης για όλη την διάρκεια της ασφάλισης €450.000  

16.5 Στο ασφαλιστήριο  θα περιλαμβάνονται επιπλέον οι παρακάτω όροι: 

a.    Ο Κύριος του Έργου θα θεωρείται συνασφαλιζόμενος. 

b. Όλοι οι εμπλεκόμενοι που   συνεργάζονται με τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για την εκτέλεση της 
Σύμβασης θα θεωρούνται Τρίτοι. 

c. Στο ασφαλιστήριο θα περιλαμβάνονται οι παρακάτω πρόσθετες καλύψεις: 
      - Ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα, θραύσης σωληνώσεων. 

        - Ευθύνη κατά την διάρκεια φορτοεκφόρτωσης υλικών στο εργοτάξιο. 

      - Ζημίες σε Όμορες ιδιοκτησίες. 

   -  Ζημίες σε εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω (υπόγειες ή/και υπέργειες) όπως σωληνώσεις,               

        καλωδιώσεις και λοιπές εγκαταστάσεις. 

16.6 Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα μεριμνά επιπλέον για την 
ασφαλιστική κάλυψη, με δικές του δαπάνες, των προς παράδοση ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
κατά την διάρκεια της μεταφοράς τους (εισαγωγή/εσωτερική διακίνιση) και κατά την 
διάρκεια της αποθήκευσής τους με ασφαλιστήρια κατά παντός κινδύνου (all risks). 

16.7 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει, εντός δέκα (10) ημερών από την 
υπογραφή της σύμβασης, τα ανωτέρω ασφαλιστήρια συμβόλαια στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, μαζί με 
τις σχετικές αποδείξεις της εξόφλησης των ασφαλίστρων ή πιστοποιητικό ασφαλιστικής 
κάλυψης (Cover Note) των κινδύνων. Σε περίπτωση προσκόμισης πιστοποιητικού 
ασφάλισης (Cover Note) αυτό θα πρέπει να αντικαθίστανται, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, 
από τις ασφαλιστικές συμβάσεις και τα αποδεικτικά εξόφλησης των ασφαλίστρων. 

16.8 Τα παραπάνω ασφαλιστήρια δεν θα μπορούν να ακυρωθούν, τροποποιηθούν ή λήξουν εάν 
δεν παρέλθουν εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες από τις σχετικές προς αυτά έγγραφες 
ειδοποιήσεις (συστημένες επιστολές) της ασφαλιστικής εταιρίας προς τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ο 
οποίος θα τις κοινοποιεί χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 
 

16.9 Τα παραπάνω Ασφαλιστήρια δεν απαλλάσσουν και δεν περιορίζουν με κανένα                             
τρόπο τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύμβαση. 

 

16.10      Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα φροντίσει να: 

α. Συνάψει Ασφαλιστήρια με φερέγγυους ασφαλιστές και σύμφωνα με τους όρους που 
έχουν εγκριθεί από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.  
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Εντός διαστήματος δεκαπέντε (10) ΗΜΕΡΩΝ από την έναρξη ισχύος της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και 
πριν την έναρξη των ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ θα παράσχει στον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
αντίγραφα των Ασφαλιστηρίων μαζί με το αποδεικτικό της εξόφλησης των 
ασφαλίστρων ή πιστοποιητικό ασφάλισης (Cover Note). Σε περίπτωση προσκόμισης 
πιστοποιητικού ασφάλισης (Cover Note) αυτό θα πρέπει να αντικαθίσταται, χωρίς 
υπαίτια καθυστέρηση, από την ασφαλιστική σύμβαση και το αποδεικτικό της 
εξόφλησης των ασφαλίστρων. 

β. Δεν θα προβεί σε τροποποίηση των όρων των παραπάνω Ασφαλιστηρίων, χωρίς την 
προηγούμενη γραπτή συμφωνία του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 

γ. Θα συμμορφωθεί από κάθε άποψη με τους όρους που ορίζονται στα ασφαλιστήρια 
και είναι απαραίτητοι στα πλαίσια της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

Εάν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν επιτύχει να παράσχει στοιχεία της ασφαλιστικής κάλυψης 
όπως απαιτείται, τότε ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ δύναται να εκτελέσει και να διατηρήσει σε 
ισχύ τα εν λόγω ασφαλιστήρια. Τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ σε αυτή την περίπτωση θα αφαιρούνται από το ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ. 

 

17. ΓΝΩΣΤΟΠΟIΗΣΕIΣ 

17.1 Όλες oι εκατέρωθεv γvωστoπoιήσεις μεταξύ τωv Μερώv κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, και όλες oι oδηγίες τoυ ΑΓΟΡΑΣΤΗ σχετικά με αυτή, θα 
γίvovται γραπτώς και θα απoστέλλovται στo εvδιαφερόμεvo Μέρoς (α) με ταχυδρομείο 
ή ταχυταχυδρομίο στηv διεύθυvση πoυ πρoσδιoρίζεται στη ΣΥΜΒΑΣΗ, (β) με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) κατά τις κείμενες διατάξεις, στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση που θα δηλώνεται στη ΣΥΜΒΑΣΗ (γ) με τηλεομοιοτυπία (fax) ή (δ) με 
δικαστικό επιμελητή, κατόπιν παραγγελίας του αρμοδίου οργάνου του κάθε 
Συμβαλλόμενου Μέρους.  

17.2 Οπoιoδήπoτε απo τα δύo Μέρη θα έχει τo δικαίωμα vα αλλάξει τη διεύθυvσή τoυ, με 
την υποχρέωση να γvωστoπoιήσει πρoηγoυμέως, εγγράφως προς τo άλλo Μέρoς την 
νέα διεύθυνση. 

 

17.3 Στην αλληλoγραφία (γvωστoπoιήσεις, κ.λπ.), σχετικά με θέματα της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, θα 
αναγράφεται υποχρεωτικά o αριθμός της. 

17.4 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ μπορεί να ορίσει αντίκλητο στον οποίο μπορούν να αποστέλλονται 
οι γνωστοποιήσεις της παραγράφου 17.1. 

 

18.  ΝΟΜΟΘΕΣIΑ-ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

Η παρoύσα ΣΥΜΒΑΣΗ διέπεται απo τηv Ελληvική Νoμoθεσία. Για oπoιαδήπoτε διαφoρά ή διέvεξη 
πoυ μπoρεί vα πρoκύψει μεταξύ τωv Μερώv κατά τηv ερμηνεία  ή την εκτέλεση της  ΣΥΜΒΑΣΗΣ, τα 
Συμβαλλόμενα Μέρη οφείλουν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επιλύσουν την 
διαφορά με φιλικό τρόπο, και εφ’ όσον η διαφορά δεv μπoρεί vα ρυθμιστεί φιλικά, αρμόδια 
δικαστήρια για την επίλυση αυτής είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Για οιαδήποτε ζητήματα δεν 
ρυθμίζονται από την παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 
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19. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

19.1 Για τους όρους πληρωμής του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ισχύουν όσα αναφέρονται στο τεύχος της 
Διακήρυξης.  

 
19.2. Εάν ή σύμβαση διαλυθεί με υπαιτιότητα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ το τυχόν αναπόσβεστο μέρος της 
προκαταβολής πρέπει να επιστραφεί το αργότερο σε τρεις μήνες από τη διάλυση της σύμβασης. 
Μετά την προθεσμία αυτή για το αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής οφείλεται ο νόμιμος τόκος 
υπερημερίας. Αν η σύμβαση διαλυθεί ή περιοριστεί με υπαιτιότητα του ΑΓΟΡΑΣΤΗ το τυχόν 
αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής που δεν συμψηφίζεται προς εκκαθαρισμένες απαιτήσεις 
του αναδόχου κατά του ΑΓΟΡΑΣΤΗ επιστρέφεται μέσα σε έξι μήνες από τη διάλυση ή τη λήξη των 
Εργασιών στην περίπτωση περιορισμού του Έργου. Μετά την παρέλευση του τετραμήνου αυτού 
όμως, οφείλεται ο νόμιμος τόκος υπερημερίας. 
 
19.3 Το Τιμολόγιο θα εξοφλείται σε εξήντα (60) ΗΜΕΡΕΣ μετά την υποβολή του στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ.   
 
19.4 Για την εξόφληση του τιμολογίου απαιτείται η προσκόμιση ασφαλιστικής και φορολογικής 
ενημερότητας από τον ανάδοχο.   
 
19.5 Τυχόν καθυστερήσεις πληρωμών που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του ΑΓΟΡΑΣΤΗ σε καμία 
περίπτωση δεν δημιουργούν σε βάρος της οποιεσδήποτε απαιτήσεις. 
 
 
  
 





  

 

 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.1 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  

 

 
 
 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 
 

ΓIΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕIΑ 
 

ΤΜΗΜΑ 1: ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4.065 

ΤΜΗΜΑ 2: ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4.100  

ΤΜΗΜΑ 3: ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4.160  

ΤΜΗΜΑ 4: ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4.250 

ΤΜΗΜΑ 5: ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4.1000  

ΤΜΗΜΑ 6: ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ M/R IND 10 

ΤΜΗΜΑ 7: ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ M/R IND 11 

ΤΜΗΜΑ 8: ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ M/R IND 12  

ΤΜΗΜΑ 9: ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ M/R IND 2 

ΤΜΗΜΑ 10: ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR/DR 

ΤΜΗΜΑ 11: ΟΜΑΔΑ ΚΑΜΠΙΝΩΝ PILLAR 

 
που θα ενσωματωθούν στο έργο 

 
«για την Σύνδεση Βιομηχανικών και Μεγάλων Εμπορικών Καταναλωτών στις Περιφέρειες 

Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Στερεάς Ελλάδας» 
 

μεταξύ της 
 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΔΕΔΑ) 

 
και της 

 
 

…………………………………………………………………. 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο....................... 
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Σήμερα, στην Αθήνα, στις ########, ημέρα ………………… μεταξύ,  
 
αφενός της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡIΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΔΑ) που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. 
Μεσογείων 2-4 (Πύργος Αθηνών), ΤΚ 11527, με ΑΦΜ 99710868, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και ΑΡ. 
ΓΕΜΗ 141016101000 (που στο εξής θα αναφέρεται ως "ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ" ) και εκπροσωπείται 
νόμιμα για την υπογραφή της παρούσης από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, Δρ. 
Μάριο Τσάκα, 
 
και αφετέρου της εταιρείας …………………….. με ………………... που εδρεύει στην ………………, οδός 
……………., και διατηρεί επισήμως γραφεία στην  … … … … … . .  διεύθυνση με ΑΦΜ 
…………………., ΔΟΥ ……………… και ΑΡ. ΓΕΜΗ ………………. (που στο εξής θα αναφέρεται ως 
"ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ") και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσης από τον κο 
……………………………, 
 
αφού έλαβαν υπόψη: 

1. το Ν. 3429/2005 “Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)” (ΦΕΚ Α΄ 314), 
όπως εκάστοτε ισχύει, και ιδίως το Κεφάλαιο Β’ του νόμου αυτού, 

2. το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” (ΦΕΚ Α’ 147), όπως εκάστοτε 
ισχύει, 

3. τη “Διαδικασία Διοίκησης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμήθειας Αγαθών και Παροχής 
Γενικών Υπηρεσιών” καθώς και το Προσάρτημα Διαδικασιών Διοίκησης και Εκτέλεσης 
Συμβάσεων της ΔΕΔΑ, όπως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΔΑ και 
εκάστοτε ισχύουν, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο της 
www.deda.gr, 

4. την υπ’ αριθμ. ……… Διακήρυξη της ΔΕΔΑ,  
5. την υπ’ αριθμ. …………………… Απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΔΑ περί κατακύρωσης της παρούσας 

σύμβασης, 
6. την προσφορά του αναδόχου. 

 
συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα εξής:  
 
Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ επιθυμεί τηv ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ των υλικών, όπως περιγράφovται στηv παρoύσα 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕIΑΣ και ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δέχεται vα παραδώσει και να εγγυηθεί τηv 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, σύμφωνα με τoυς όρoυς της παρoύσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ με βάση τις 
Τιμές Μovάδoς όπως ορίζονται στην Οικονομική Προσφορά της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕIΑΣ. 
 
ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΥΜΒΑΤIΚΑ ΤΕΥΧΗ 
Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕIΑΣ (πoυ στη συvέχεια θα αvαφέρεται και ως ''ΣΥΜΒΑΣΗ'') 
απoτελείται από τo παρόv Συμφωνητικό ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (πoυ στηv συvέχεια 
θα αvαφέρεται και ως ''Συμφωνητικό'') και τα Συμβατικά Τεύχη πoυ απoτελoύv 
αvαπόσπαστo και αδιαίρετo μέρoς της και τα oπoία επισυvάπτovται και κατατάσσovται 
παρακάτω σύμφωvα με τηv σειρά πρoτεραιότητός τoυς. 
 





  

 

Η Σειρά Πρoτεραιότητας από τo πρώτo (Αρ. 1) μέχρι τo τελευταίo (Αρ. 4 ) τωv 
Συμβατικών Τευχών έχει ως εξής: 
1. Το παρόν συμφωνητικό 

2. Η Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της 
3. Η Οικονομική προσφορά του Αναδόχου 
4. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 

 
Σε περίπτωση αvτίθεσης μεταξύ τωv διατάξεωv πoυ περιλαμβάvovται στα παραπάvω 
Τεύχη, υπερισχύoυv oι διατάξεις πoυ περιέχovται στo Τεύχoς με την ανώτερη σειρά 
πρoτεραιότητας. 
Η παρoύσα ΣΥΜΒΑΣΗ εvσωματώvει τη συvoλική συμφωvία μεταξύ ΑΓΟΡΑΣΤΗ και 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
 
ΑΡΘΡΟ 2 - ΑΝΤIΚΕIΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αvαλαμβάvει vα πρoμηθεύσει και o ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ απoδέχεται vα 
αγoράσει, σύμφωvα με την υπ’ αριθμ. …………………… Απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΔΑ περί 
κατακύρωσης του διαγωνισμού και τους όρoυς της παρoύσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ, τα υλικά πoυ 
κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο σύμφωνα με την Οικονομική του Προσφορά (στο εξής: 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ). Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που 
περιέχονται στα έγγραφα της σύμβασης, στην απόφαση κατακύρωσης και την προσφορά του 
Αναδόχου. 
 
ΑΡΘΡΟ 3 - ΤIΜΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 
3.1 Το ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ είναι ……………….. ευρώ (…………..€) πλέον Φ.Π.Α. 24% και 
αναλύεται ως εξής: 

• ΤΜΗΜΑ 1: ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4.065 ………..€ 
πλέον Φ.Π.Α. 

• ΤΜΗΜΑ 2: ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4.100  ………..€ 
πλέον Φ.Π.Α. 

• ΤΜΗΜΑ 3: ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4.160  …………€ 
πλέον Φ.Π.Α. 

• ΤΜΗΜΑ 4: ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4.250 ………..€ 
πλέον Φ.Π.Α. 

• ΤΜΗΜΑ 5: ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4.1000 ………… € 
πλέον Φ.Π.Α. 

• ΤΜΗΜΑ 6: ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ M/R IND 10 ………….. € 
πλέον Φ.Π.Α. 

• ΤΜΗΜΑ 7: ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ M/R IND 11 ………….. € 
πλέον Φ.Π.Α. 

• ΤΜΗΜΑ 8: ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ M/R IND 12 …………… € 
πλέον Φ.Π.Α. 

• ΤΜΗΜΑ 9: ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ M/R IND 2 …………….€ 
πλέον Φ.Π.Α. 

• ΤΜΗΜΑ 10: ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR/DR …………€ πλέον Φ.Π.Α. 

• ΤΜΗΜΑ 11: ΟΜΑΔΑ ΚΑΜΠΙΝΩΝ PILLAR ………………€ πλέον Φ.Π.Α.  





  

 

 
3.2 Οι Τιμές της Οικονομικής Προσφοράς είvαι σταθερές και δεv υπόκειvται σε καμία 
αvαπρoσαρμoγή ή μεταβoλή για oπoιαδήπoτε αιτία. 
3.3 Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες, έξοδα, αποζημιώσεις, φόρους, τέλη, 
δεσμεύσεις και επιβαρύνσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, συμπεριλαμβανομένου του κόστους 
κατασκευής, επιθεώρησης, μεταφοράς, εκτελωνισμού, ασφάλισης και αποθήκευσης μέχρι 
την παράδοση των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ όπως ορίζεται στη ΣΥΜΒΑΣΗ, φόρων, δασμών, 
κλπ. 
 
AΡΘΡΟ 4 - ΟΡΟI ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 

4.1 Η πληρωμή του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ καθορίζεται στα Άρθρα 5.1 της Διακήρυξης 
και 15 της ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 
4.2 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο 
των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 
ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  
4.3 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 
των συμβατικών υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη Διακήρυξη και 
λοιπά έγγραφα της Σύμβασης. Ιδίως ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις κρατήσεις που 
καθορίζονται στο άρθρο 5.1.2 της Διακήρυξης.  
 
ΑΡΘΡΟ 5 - IΔIΟΚΤΗΣIΑ ΤΩΝ ΥΛIΚΩΝ 
Η ιδιoκτησία τωv ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ θα μεταβιβάζεται στov ΑΓΟΡΑΣΤΗ με τηv παράδoση 
από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και παραλαβή αυτώv από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6 - ΕΓΓΥΗΤIΚΗ ΕΠIΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
6.1 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κατέθεσε την υπ’ αρ. ………………………….. Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης που εκδόθηκε από την………………………………………,ύψους ……………… € , 
που αντιστοιχεί στο τέσσερα  τοις εκατό (4%) του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ. 
6.2 Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης και οπωσδήποτε μετά από την 
κατάθεση της εγγύησης καλής λειτουργίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 7 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
 
Η διάρκεια της παρούσας ορίζεται σε εφτά (7) μήνες από την υπογραφή της.  
 
7.1 Χρovoδιάγραμμα Παραδόσεωv 
 
Όλα τα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ θα παραδοθούν χρονικά όπως καθορίζεται στο άρθρο 6.1 της 
Διακήρυξης. 





  

 

 
7.2 Σημείο Παράδoσης 
 
Ολα τα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ θα παραδοθούν στα σημεία παράδοσης όπως καθορίζονται στο 
άρθρο 6.1 της Διακήρυξης. 
 
7.3 Όρoι Παράδoσης 
 
Οι Όρoι παράδoσης καθορίζονται στο Άρθρο 1 της ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 
 
7.4 Όροι Παραλαβής 
 
Η παραλαβή των υλικών πραγματοποιείται σύμφωνα με την παρ. 6.2 της Διακήρυξης. 
 
Μη εμπρόθεσμη παράδοση των υλικών από τον Ανάδοχο επάγεται τη κήρυξη αυτού ως 
έκπτωτου σύμφωνα με το άρθρο 6.1.2 της Διακήρυξης.  H παραλαβή των υλικών γίνεται από 
επιτροπές, υπό τους όρους, διαδικασίες παραλαβής, τρόπους ποσοτικού και ποιοτικού 
ελέγχου των υλικών, ανάληψης του κόστους διενέργειας ελέγχου από τον Ανάδοχο που 
ορίζονται και συμφωνούνται στο άρθρο 6.2 της Διακήρυξης.   
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, 
μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.2.1. της 
Διακήρυξης Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, 
ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.2.2. της Διακήρυξης.  
Ανεξάρτητα από την, στο ως άνω άρθρο 6.2.2. οριζόμενη αυτοδίκαιη παραλαβή και την 
πληρωμή του Αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την παρούσα σύμβαση 
έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αναθέτοντα φορέα στην οποία δεν 
μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την 
παραλαβή στον προβλεπόμενο από την παρούσα σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή 
παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω 
παράγραφο 2 του όρου 2 της παρούσας σύμβασης και των άρθρων 6.2.1. της Διακήρυξης και 
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής 
εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από την 
παρούσα  σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
 
ΑΡΘΡΟ 8 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
8.1 Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα στον Αναθέτοντα Φορέα:  
(α) ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4.3.1. της Διακήρυξης, τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί 
κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του 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’ (και του ν. 4412/2016). Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της 
παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των 





  

 

ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους  
(β) ότι θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα λαμβάνει τα κατάλληλα 
μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με 
τη Διακήρυξη και τα λοιπά Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, 
παράνομα ή καταχρηστικά καθ ́ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας, σύμφωνα με τη 
ρήτρα ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
της.  
(γ) ότι καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, θα συνεργάζεται στενά με τον 
Αναθέτοντα Φορέα, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις 
της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 
8.2 Έκαστo Μέρος της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ καθίσταται υπεύθυvo έvαvτι τoυ άλλoυ 
Μέρoυς όπως έχει συμφωvηθεί στην ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
 

9.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 
υλικών, με απόφαση του Αναθέτοντος Φορέα μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με 
άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας σύμβασης, στους χρόνους, τη 
διαδικασία αντικατάστασης και την τακτή προθεσμία που ορίζονται στην απόφαση αυτή και 
σύμφωνα με το άρθρο 6.4. της Διακήρυξης. 
9.2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία 
που του τάχθηκε και εφ’ όσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
9.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 10 – ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
  

10.1 Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο Ανάδοχος ευθύνεται, αναλαμβάνει την 
υποχρέωση και εγγυάται στον Αναθέτοντα Φορέα, την καλή συντήρηση, αποκατάσταση 
βλάβης και λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας με τρόπο, περιεχόμενο ευθύνης και 
σε χρόνο που ορίζεται στο άρθρο 6.5 της Διακήρυξης.  
10.2 Ο Αναθέτων Φορέας για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών 
υποχρεώσεων του Αναδόχου, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης αυτού 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.5. της Διακήρυξης και έχει όλα τα δικαιώματα που 
προβλέπονται στο άρθρο αυτό.  
 

ΑΡΘΡΟ 11 – ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 
 

11.1. Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4.4.1. της Διακήρυξης, δεν απαλλάσσεται από τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες έναντι του Αναθέτοντος Φορέα λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων 
της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του 
Αναδόχου.  
11.2. Ο Ανάδοχος με το από ...... έγγραφό του, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, και 
σύμφωνα με το άρθρο 4.4.2. της Διακήρυξης, ενημέρωσε τον Αναθέτοντα Φορέα για την 





  

 

επωνυμία/όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στον Αναθέτοντα Φορέα κάθε αλλαγή των 
πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες 
πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί εν 
συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις 
συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ 
υπεργολάβους της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση 
της διακοπής αυτής στον Αναθέτοντα Φορέα και οφείλει να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση 
του τμήματος/ τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στον Αναθέτοντα Φορέα κατά την ως άνω διαδικασία .  
11.3. Ο Αναθέτων Φορέας επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3  της Διακήρυξης και με τα 
αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της Διακήρυξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης. Επιπλέον, ο Αναθέτων Φορέας, προκειμένου να μην αθετούνται 
οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως 
άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ποσοστού που 
ορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης. 
11.4. Ο υπεργολάβος λαμβάνει γνώση της συνημμένης στην παρούσα ρήτρα ακεραιότητας 
και δεσμεύεται να τηρήσει τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή. Η ως άνω 
δέσμευση περιέρχεται στην αναθέτουσα αρχή με ευθύνη του αναδόχου.  
 

ΑΡΘΡΟ 12 – ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ  
 

12.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Αναθέτοντος Φορέα για τους λόγους 
που αναφέρονται και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης. Στον 
Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την παρούσα σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση 
του Αναθέτοντος Φορέα και κατόπιν τήρησης της σχετικής διαδικασίας και οι 
κυρώσεις/αποκλεισμός που προβλέπονται στο ως άνω άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης. 
12.2. Αν το συμβατικό υλικό φορτωθεί -παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα 
με τη Διακήρυξη και το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο/τόκος και 
εισπράττεται σύμφωνα με το άρθρο 5.2.2. της Διακήρυξης. 
12.3. Σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου επιβάλλεται επίσης καταλογισμός του διαφέροντος, 
που προκύπτει εις βάρος του αναθέτοντα φορέα, εφόσον αυτός προμηθευτεί τα αγαθά, που 
δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το 
ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης σε τρίτο οικονομικό φορέα. Το διαφέρον 
υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 
Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος του αναθέτοντα φορέα, 
εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει 
θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν. 
ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν 
προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 





  

 

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν 
προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία 
κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας. 
Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην 
αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου, ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01. 
Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση 
του αναθέτοντα φορέα, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών 
μετά την έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον 
κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. 
Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να 
εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον 
εισπράττεται υπέρ του αναθέτοντα φορέα. 
 

ΑΡΘΡΟ 13 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ  
 

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 4.5 της Διακήρυξης, του άρθρου 337 του ν.4412/2016 και του άρθρου 2 της Δ1 της 
ΔΕΔΑ. 
 

ΑΡΘΡΟ 14 - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒIΑ 
 

14.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 
βίας.  
14.2.Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 
γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και 
επικαλεσθεί προς τον Αναθέτοντα Φορέα τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός 
αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Ο Αναθέτων Φορέας αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση 
του αρμόδιου για αυτό οργάνου.  
Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από τον Αναθέτοντα Φορέα της ανώτερης βίας που επικαλείται 
ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης 
της προμήθειας. 
Σε περίπτωση που συμβεί περιστατικό Ανωτέρας Βίας (όπως καθoρίζεται στην ΣΥΓΓΡΑΦΗ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ), τo Μέρoς πoυ θίγεται θα δικαιoύται μόvo παρατάσεως τoυ χρόvoυ για 
τηv ικαvoπoίηση τωv αvτίστoιχωv συμβατικών υπoχρεώσεώv τoυ και όχι αποζημιώσεως ή 
δικαιώματος να εγείρει οποιαδήποτε άλλη απαίτηση. 
 
ΑΡΘΡΟ 15 - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 338 του ν.4412/2016 για το μονομερές δικαίωμα καταγγελίας 
της σύμβασης εκ μέρους του ΑΓΟΡΑΣΤΗ και ιδίως όσα αναφέρονται στο 4.6 της διακήρυξης. 
 
 





  

 

ΑΡΘΡΟ 16 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

16.1 Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ 
(Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General Data Protection Regulation – GDPR) 
και του Ν. 4624/2019.  
Ειδικότερα: 
Α) Ως προς την επεξεργασία από τον Αναθέτοντα Φορέα των προσωπικών δεδομένων του 
Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων 
εμπειρία/υπεργολάβων του, ισχύουν τα παρακάτω: 
Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας 
σύμβασης και επιτρέπει στον Αναθέτοντα Φορέα να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων 
των αναγκαίων δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες 
αρχές. 
Ο Αναθέτων Φορέας αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του 
Αναδόχου που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης, την εκπλήρωση των μεταξύ 
τους συναλλαγών και την εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο 
αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση 
αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους υπηρεσιών στους οποίους 
αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι οποίοι διενεργούν 
πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. 
Ο Αναθέτων Φορέας θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, 
οργάνωση, αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω 
αναφερόμενους σκοπούς, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων 
στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών 
κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) γενικών πληροφοριών, (ε) 
στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, (στ) δεδομένων 
ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους 
εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή 
στατιστικούς σκοπούς. 
Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των 
δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη 
διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε 
ετών για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς  ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους 
προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει 
διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια 
σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. 
Καθ’ όλη την διάρκεια που ο Αναθέτων Φορέας τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά 
δεδομένα ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, 
περιορισμού, διαγραφής ή και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες 
από το νομοθετικό πλαίσιο. 
Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό 
από αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του 





  

 

άρθρου 24 του ν. 4624/2019. 
Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον Αναθέτοντα Φορέα σε άλλο 
δημόσιο φορέα επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι 
απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο 
διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν την 
επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου. 
 
B) Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης 
των συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, 
ισχύουν τα παρακάτω: 
α) ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών του αναθέτοντος φορέα (υπεύθυνος 
επεξεργασίας),  
β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό 
τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας,  
γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ,  
δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου 
εκτελούντος την επεξεργασία,  
ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με 
τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την 
εκπλήρωση της υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για 
άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,  
στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση 
της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία,  
ζ) κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (αναθέτουσα αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει 
όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της 
παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το 
δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα,  
η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς 
απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και 
επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που 
διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας.  
ι) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς 
προηγούμενη ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας.  
 
ΑΡΘΡΟ 17 - ΕΠIΚΟIΝΩΝIΑ 
Η αλληλoγραφία (επιστoλές και φαξ) σχετικά με την εκτέλεση της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ θα 
γίνεται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ Γλώσσα. 
Η αλληλoγραφία μεταξύ ΑΓΟΡΑΣΤΗ και ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ σε σχέση με τηv ΣΥΜΒΑΣΗ θα 
απευθύvεται ως ακoλoύθως: 
 





  

 

Α.      Διεύθυvση ΑΓΟΡΑΣΤΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(ΔΕΔΑ) 
Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών 1115 27 Αθήνα 
ΕΛΛΑΔΑ 
Υπόψη: 
ΤΗΛ. : 2162000401 
ΦΑΞ. : 2102750249 
 
Και 
 
Β.      Διεύθυνση ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
…………………………. 
………………………. 
……………………… 
 
ΑΡΘΡΟ 18– ΝΟΜΟΘΕΣIΑ, ΑΜΦIΣΒΗΤΗΣΕIΣ 
Η παρoύσα ΣΥΜΒΑΣΗ διέπεται απo τηv Ελληvική Νoμoθεσία, το ν.4412/2016 ο οποίος 
ρυθμίζει το πλαίσιο εκτέλεσης συμβάσεων προμήθειας αγαθών και συμπληρωματικά τη 
Διαδικασία Διοίκησης και Εκτέλεσης Προμήθειας Αγαθών και Παροχής Γενικών 
Υπηρεσιών. Για oπoιαδήπoτε διαφoρά ή διέvεξη πoυ μπoρεί vα πρoκύψει μεταξύ τωv 
Μερώv κατά τηv ερμηνεία ή την εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, αρμόδια δικαστήρια για την 
επίλυση αυτής είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Για οιαδήποτε ζητήματα δεν ρυθμίζονται 
από την παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 
 
ΑΡΘΡΟ 19- ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΕΝΑΡΞΗΣ IΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕIΑΣ 
Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ορίζεται η ημερομηνία 
υπoγραφής της και από τα δύo Μέρη. Μετά τηv υπoγραφή της παρoύσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, καvέvα άλλo κείμεvo, έγγραφo ή στoιχείο πoυ αvτηλλάγη ή πoυ υπήρχε 
πριv από αυτήv, ή κάθε είδoυς συμφωvία εκτός τωv Τευχών της ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, πoυ oρίζovται στo Άρθρo 1 αvωτέρω, δεv θα έχει oπoιαδήπoτε ισχύ ή 
απoτέλεσμα, ούτε θα μπoρεί με oπoιoνδήπoτε τρόπo vα ληφθεί υπόψιv στηv ερμηvεία τωv 
όρωv και των συvθηκώv της παρoύσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 
 
 
Σε πίστωση τωv αvωτέρω, τα Συμβαλλόμεvα Μέρη συνέταξαν και υπoγράφoυv τηv 
παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ δια τωv ανωτέρω αναφερόμενων voμίμως oρισθέvτωv αvτιπρoσώπωv 
τoυς, κατά την παραπάνω καθορισμένη ημερομηνία, σε τρία (3) πρωτότυπα, δύο (2) εκ των 
οποίων παρέλαβε ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ και ένα (1) ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ. 
 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 

Για τον Αγοραστή 
 
 

Για τον Προμηθευτή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 

1  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ, ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ,                                     
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

2  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 

Προς: 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΔΑ) 

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 

115 27 ΑΘΗΝΑ, 

ΕΛΛΑΔΑ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ                  : ……………………….. 

ΑΡ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ    : ……………………….. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                : ……………………….. 

 

Kύριοι, 

 

Θα θέλαμε να σάς πληροφορήσουμε ότι, παραιτούμενοι ρητώς και ανεπιφυλάκτως της 

ενστάσεως, του ευεργετήματος και δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως που προκύπτει 

απο τα Άρθρα 852-864 και 866-869 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, εγγυούμεθα δια της 

παρούσης ρητώς, αμετακλήτως και ανεπιφυλάκτως ως πρωτοφειλέτες υπέρ του 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  (1)....................................................................που έχει την έδρα 

του     (2)................................................................ μέχρι του ποσού των (3) 

........................................  για την συμμετοχή του έν λόγω ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ για (4) το 

Διαγωνισμό που θα διεξαχθεί την (5) (ΗΜΕΡΑ ........................) του (ΕΤΟΣ .................) 

σύμφωνα προς τη Διακήρυξή σας με Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ (6) .................  

 

Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή καλύπτει όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν απο τη 

συμμετοχή στον προαναφερθέντα Διαγωνισμό μέχρι την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης 

απο τον Διαγωνιζόμενο, σε περίπτωση ανάθεσης σε αυτόν και της παράδοσης σε σας από 

αυτόν Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης σύμφωνα με τους όρους της ανωτέρω 

Διακήρυξης ,αλλά σε καμία περίπτωση δεν αναφέρεται στις υποχρεώσεις που προκύπτουν 

απο την καλή εκτέλεση μίας τέτοιας Σύμβασης . 

 

Στήν περίπτωση, που θα αποφασίσετε ότι ο εν λόγω Διαγωνιζόμενος δεν ανταποκρίθηκε σε 

οποιαδήποτε υποχρέωση που έχει αναλάβει σχετικά με τη συμμετοχή του στον ανωτέρω 

Διαγωνισμό, αναλαμβάνουμε δια της παρούσης την υποχρέωση να σας πληρώσουμε 

πάραυτα χωρίς καμία αντίρρηση το εγγυηθέν ποσό εν όλω ή εν μέρει βάσει των οδηγιών 

σας και αμέσως εντός πέντε (5) ημερών μετά το αίτημα σας, χωρίς καμία εξουσιοδότηση, 

πράξη ή συγκατάθεση του Διαγωνιζόμενου, ούτε οποιαδήποτε άρνηση, αντίρρηση ή 

προσφυγή στη Δικαιοσύνη που ο ανωτέρω Διαγωνιζόμενος θα εγείρει θα ληφθεί υπόψη. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της ανωτέρω Εγγυητικής το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου το οποίο δεν επιβαρύνει τη ΔΕΔΑ.  

 

Δηλώνουμε επίσης ότι η παρούσα Εγγυητική μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου 

οποιαδήποτε και κάθε υποχρέωση ανειλημμένη από τον Διαγωνιζόμενο βάσει της 

συμμετοχής του στον ανωτέρω Διαγωνισμό θα έχει εκπληρωθεί, αλλά το αργότερο για (7) 

............... μήνες απο την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού (8) 

.................................... εκτός εάν στο μεταξύ παραταθεί η ισχύς της ή αυτή μας 

επιστραφεί με δήλωσή σας. 

 

 

 

Με εκτίμηση 
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Σημείωση : Τα κενά θα συμπληρωθούν με τα εξής : 

 

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ 

ΚΟΝΣΟΡΤΣΙΟΥΜ ή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ) 

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

3. ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

4. ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ  

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

6. ΑΡΙΘΜΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

7. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΩΝ ΙΣΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 





 

                    Σελίδα 4 από 10 

 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤIΚΗΣ ΕΠIΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

Πρoς 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΔΑ) 

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 

115 27 ΑΘΗΝΑ, 

ΕΛΛΑΔΑ 

 

Εμείς, oι υπoγεγραμμέvoι, σημειώσαμε δεόvτως τηv ΣΥΜΒΑΣΗ Αρ. ..................τηv 

συvαφθείσαv τηv ...................................... (ημερoμηvία) μεταξύ ......................                        

(Ο “ΑΝΑΔΟΧΟΣ”) και της Δημόσιας Επιχειρήσεως Δικτύων Διανομής Αερίου Μονοπρόσωπη 

Ανώνυμη Εταιρεία (Ο “ΚΥΡIΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ”) δια τηv 

προμήθεια ……………………………………………………………….. 

 

Εv σχέση με τα αvωτέρω,  

 

κατόπιv εvτoλής του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

εγγυόμεθα ρητώς, αvεκκλήτως, αvεπιφυλάκτως και παραιτoύμεvoι ρητώς και 

αvεπιφυλάκτως  τoυ δικαιώματoς  της εvστάσεως τoυ ευεργετήματoς της διαιρέσεως και 

διζήσεως δια της παρoύσης vα πληρώσωμε εις εσάς oιoδήποτε  πoσόv μέχρι τoυ oρίoυ 

τωv …………………………………………………………………………….  

 

Η πληρωμή θα εvεργηθεί από εμάς μέσα σε πέvτε (5) ημέρες από τηv λήψη υμετέρoυ 

εγγράφoυ αιτήσεως αvαφερoύσης ότι o ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεv εξεπλήρωσε τoυς εκ της 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ υπoχρεώσεις τoυ, μη απαιτoυμέvης δια τηv τoιαύτηv καταβoλήv oιασδήπoτε 

εξoυσιoδoτήσεως, συvαιvέσεως, εγκρίσεως ή ετέρας εvεργείας τoυ ΑΝΑΔΟΧΟΥ και μη 

λαμβαvoμέvης υπόψιv oιασδήπoτε τυχόv εvστάσεως, αvτιρρήσεως, επιφυλάξεως ή 

πρoσφυγής τoυ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ή oπoιoυδήπoτε τρίτoυ εις τα δικαστήρια ή τηv διαιτησία. 

 

 

Η Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής θα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. 

 

Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί σε εμάς μετά την κατά τα ανωτέρω λήξη 

της. 

 

Με εκτίμηση, 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 

Πρός: 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΔΑ) 

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 

115 27 ΑΘΗΝΑ, 

ΕΛΛΑΔΑ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ              :…………………………….. 

AΡ.ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ         :…………………………….. 

HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ              :…………………………….. 

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ   :…………………………….. 

 

Δoθέντος ότι η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΔΑ) (που στο εξής θα ονομάζεται ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ) έχει συνάψει τη 

ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ. ............... την (ημερομηνία) ......................... με 

........................................ (που στο εξής θα ονoμάζεται ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ) με 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ............................................................  

και 

Επειδή σύμφωνα με τούς όρους την έν λόγω ΣΥΜΒΑΣΗΣ ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  έχει αναλάβει 

την υποχρέωση να παράσχει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ Εγγυητική Τραπεζική Επιστολή ύψους 

τεσσάρων τοις εκατό (4 %) του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ώς Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης,                                                               

και 

Επειδή, σύμφωνα με τούς Όρους της εν λόγω ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ μας ζήτησε να 

εκδώσουμε την προαναφερθείσα Εγγυητική για σας, αίτημα για το οποίο συγκατατιθέμεθα, 

λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εμείς ( όνομα Τράπεζας  )    

............................................................................................................................

... 

κατόπιν εντολής του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ εγγυόμεθα και αναλαμβάνουμε ανεκκλήτως και 

ανεπιφυλάκτως και παραιτούμενοι κάθε ενστάσεως, δικαιώματος διαιρέσεως και διζήσεως 

να σας πληρώσουμε εντός πέντε (5) ΗΜΕΡΩΝ με το πρώτο απλό έγγραφο αίτημα σας, παρά 

την οποιαδήποτε αντίρρηση εκ μέρους του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή οποιουδήποτε τρίτου, όποιο 

ποσό, συνυπολογιζομένων και των αντίστοιχων Τραπεζικών Τόκων επί του ποσού αυτού, 

θα αξιώσετε μέχρι το σύνολο της Εγγυητικής όπως  προαναφέρθηκε, δηλώνοντας ότι ο 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την ανωτέρω Σύμβαση 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ προς εσάς και παραιτούμενοι κάθε δικαιώματος , για παράδειγμα των 

δικαιωμάτων σύμφωνα με τα Άρθρα 853, 856, 863, 866, 867 και 868 του Ελληνικού 

Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση κατάπτωσης της Εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης 

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου το οποίο δεν θα επιβαρύνει τη 

ΔΕΔΑ.  

 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι την οριστική ποσοτική 

και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. 

 

Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί σε εμάς μετά την κατά τα ανωτέρω λήξη 

της. 
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Με εκτίμηση,  

 
 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

 

Πρός: 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΔΑ) 

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 

115 27 ΑΘΗΝΑ, 

ΕΛΛΑΔΑ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ              :…………………………….. 

AΡ.ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ         :…………………………….. 

HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ              :…………………………….. 

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ   :…………………………….. 

 

Δoθέντος ότι η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΔΑ) (που στο εξής θα ονομάζεται ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ) έχει συνάψει τη 

ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ. ............... την (ημερομηνία) ......................... με 

........................................ (που στο εξής θα ονoμάζεται ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ) με 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ............................................................  

και 

Επειδή σύμφωνα με τούς όρους την έν λόγω ΣΥΜΒΑΣΗΣ ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  έχει αναλάβει 

την υποχρέωση να παράσχει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ Εγγυητική Τραπεζική Επιστολή ποσού 

………………… ώς Εγγύηση Καλής Λειτουργίας,                                                               

και 

Επειδή, σύμφωνα με τούς Όρους της εν λόγω ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ μας ζήτησε να 

εκδώσουμε την προαναφερθείσα Εγγυητική για σας, αίτημα για το οποίο συγκατατιθέμεθα, 

λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εμείς ( όνομα Τράπεζας  )    

............................................................................................................................

... 

κατόπιν εντολής του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ εγγυόμεθα και αναλαμβάνουμε ανεκκλήτως και 

ανεπιφυλάκτως και παραιτούμενοι κάθε ενστάσεως, δικαιώματος διαιρέσεως και διζήσεως 

να σας πληρώσουμε εντός πέντε (5) ΗΜΕΡΩΝ με το πρώτο απλό έγγραφο αίτημα σας, παρά 

την οποιαδήποτε αντίρρηση εκ μέρους του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή οποιουδήποτε τρίτου, όποιο 

ποσό, συνυπολογιζομένων και των αντίστοιχων Τραπεζικών Τόκων επί του ποσού αυτού, 

θα αξιώσετε μέχρι το σύνολο της Εγγυητικής όπως  προαναφέρθηκε, δηλώνοντας ότι ο 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την ανωτέρω Σύμβαση 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ προς εσάς και παραιτούμενοι κάθε δικαιώματος , για παράδειγμα των 

δικαιωμάτων σύμφωνα με τα Άρθρα 853, 856, 863, 866, 867 και 868 του Ελληνικού 

Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση κατάπτωσης της Εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης 

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου το οποίο δεν θα επιβαρύνει τη 

ΔΕΔΑ.  

 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας θα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι την έγκριση του 

πρωτοκόλου παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας. 

 

Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί σε εμάς μετά την κατά τα ανωτέρω λήξη 

της. 
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Με εκτίμηση,  
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Σελίδα 9 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

                        

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ No :  

            

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ / VENDOR:  Αρ. Σχετικού Δελτίου Αποστολής (Dispatch Note No): 

 

Αρ. Παραγγελίας / Σύμβασης - Purchase Order/ Contract No:  Αρ. Σχετικού Τιμολογίου (Invoice No.): 

            

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - DATE:  ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ-AMBIENT TEMP (C): 

            

Α/
Α 

S/
N 

ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΦΟΡΤΗΓΟ

Υ 
TRUCK No 

ΑΡ.ΠΑΚΕΤΟ
Υ 

PACK No. 

ΥΛΙΚΟ 
MATERIA

L 

ΑΡ. 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Σ 
LOT No. 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

QUANTITY 

ΜΟΝΑΔ
Α 

UNIT 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚ
Α 

CERTIFICATES 

ΟΠΤΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ 
VISUAL 

INSPECTIO
N 

ΑΠΟΔΟΧ

Η 
(ΝΑΙ / 
ΌΧΙ) 

ACCEPT 

LAM
S 

NCR 
No 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
REMARKS 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        





 

 

Σελίδα 10 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

 

 

 

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

                        

                        

                        

         





Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
REV.

1 ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Παράρτημα V.4

2

ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ(μέση πίεση)

Παράρτημα V.3

3

ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ(χαμηλή πίεση)

Παράρτημα V.2

4
ΓΕΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΕΡΙΟΥ M/R (MRS 4.065)
Παράρτημα V.1

5

ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ (PILLAR) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 

ΑΕΡΙΟΥ M/R

Παράρτημα V.5

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.3 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ





Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ  

ΕΚΠΤΩΣΗ

1 MRS 4.065 TEM 5 5.000,00 €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.5 - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  (Προσαρμοσμένο από τον αναθέτοντα φορέα)

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ημερομηνία: 

Επωνυμία: 

Διεύθυνση: 

Τηλ.: 

Fax: 

email:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Που αφορά στον ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΤΜΗΜΑ 1 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS

4.065, ΤΜΗΜΑ 2 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4.100, ΤΜΗΜΑ 3 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS

4.160, ΤΜΗΜΑ 4 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4.250, ΤΜΗΜΑ 5 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS

4.1000, ΤΜΗΜΑ 6 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ M/R IND 10, ΤΜΗΜΑ 7 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ M/R

IND 11, ΤΜΗΜΑ 8 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ M/R IND 12, ΤΜΗΜΑ 9 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ M/R

IND 2, ΤΜΗΜΑ 10 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR/DR, ΤΜΗΜΑ 11 : ΟΜΑΔΑ ΚΑΜΠΙΝΩΝ PILLAR», Προϋπολογισθείσας δαπάνης

700.000,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α (24%), Αριθμ. Διακήρυξης .........

Αφού έλαβα γνώση των στοιχείων της διακήρυξης και των παραρτημάτων της που αφορούν στην ανωτέρω προμήθεια, καθώς και των

συνθηκών εκτέλεσής της, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη ταύτα και

αναλαμβάνω την εν λόγω προμήθεια με τις ακόλουθες τιμές και την συνολική τιμή επί του προϋπολογισμού αυτής.

ΤΜΗΜΑ 1 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4.065

ΠΡΟΣΦΟΡΑ





Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ  

ΕΚΠΤΩΣΗ

1 MRS 4.100 TEM 2 17.000,00 €

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ  

ΕΚΠΤΩΣΗ

1 MRS 4.160 TEM 2 17.000,00 €

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ  

ΕΚΠΤΩΣΗ

1 MRS 4.250 TEM 4 20.000,00 €

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ  

ΕΚΠΤΩΣΗ

1 MRS 4.1000 TEM 1 24.000,00 €

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ  

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΤΜΗΜΑ 3 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4.160

ΤΜΗΜΑ 2 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4.100

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΜΗΜΑ 6 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ M/R IND 10

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΜΗΜΑ 4 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4.250

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΜΗΜΑ 5 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4.1000

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ





1 M/R IND 10 TEM 2 40.000,00 €

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ  

ΕΚΠΤΩΣΗ

1 M/R IND 11 TEM 2 40.000,00 €

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ  

ΕΚΠΤΩΣΗ

1 M/R IND 12 TEM 2 40.000,00 €

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ  

ΕΚΠΤΩΣΗ

1 M/R IND 2 TEM 1 55.000,00 €

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ  

ΕΚΠΤΩΣΗ

1 MR/DR TEM 2 50.000,00 €

ΤΜΗΜΑ 9 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ M/R IND 2

ΤΜΗΜΑ 7 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ M/R IND 11

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΜΗΜΑ 8 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ M/R IND 12

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΜΗΜΑ 10 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR/DR

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΜΗΜΑ 11 : ΟΜΑΔΑ ΚΑΜΠΙΝΩΝ PILLAR

ΠΡΟΣΦΟΡΑ





Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ  

ΕΚΠΤΩΣΗ

1 PILLAR TEM 7 10.000,00 €

  …../…… /………….

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :





α/α περιγραφή χαρακτηριστικά
Τεχνική 

Περιγραφη

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

1
ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ / 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS

MRS 4.065 Παράρτημα V.1

Βεβαίωση από τον 

κατασκευαστή ή από τον 

οικονομικό φορέα στην 

περίπτωση που 

κατασκευαστής είναι ο 

ίδιος ο οικονομικός 

φορέας, ότι η κατασκευή 

των ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4 

και ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS, MR IND  

θα είναι σύμφωνη με τις 

προδιαγραφές

Βεβαίωση από τον 

κατασκευαστή ή από τον 

οικονομικό φορέα στην 

περίπτωση που 

κατασκευαστής είναι ο 

ίδιος ο οικονομικός 

φορέας, ότι κατά την 

παράδοση των ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4 και 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS, MR IND, 

αυτοί θα συνοδεύονται από 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ τύπου 3.1 κατά 

το πρότυπο ΕΝ10204

Βεβαίωση από τον οικονομικό 

φορέα, ότι οι ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4 και 

ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS, MR IND θα 

παραδοθούν, εφόσον θα 

συνοδεύονται από 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ της 

κατασκευής σύμφωνα με την 

οδηγία εξοπλισμού υπό πίεση 

2014/68/ΕΕ (P.E.D.) το οποίο 

θα εκδοθεί από ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ 

που έχει ορίσει ο αναθέτων 

φορέας για τον σκοπό αυτό, ή 

εάν αυτό δεν έχει ακόμη 

εκδοθεί, την ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  

(Inspection Release Note) η 

οποία εκδίδεται από τον 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ προγενέστερα 

του ανωτέρω 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

α/α περιγραφή χαρακτηριστικά
Τεχνική 

Περιγραφη

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.6 - ΠΙΝAΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4.065

ΤΜΗΜΑ 2 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4.100





1

ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ / 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS

MRS 4.100 Παράρτημα V.2

Βεβαίωση από τον 

κατασκευαστή ή από τον 

οικονομικό φορέα στην 

περίπτωση που 

κατασκευαστής είναι ο 

ίδιος ο οικονομικός 

φορέας, ότι η κατασκευή 

των ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4 

και ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS, MR IND  

θα είναι σύμφωνη με τις 

προδιαγραφές

Βεβαίωση από τον 

κατασκευαστή ή από τον 

οικονομικό φορέα στην 

περίπτωση που 

κατασκευαστής είναι ο 

ίδιος ο οικονομικός 

φορέας, ότι κατά την 

παράδοση των ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4 και 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS, MR IND, 

αυτοί θα συνοδεύονται από 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ τύπου 3.1 κατά 

το πρότυπο ΕΝ10204

Βεβαίωση από τον οικονομικό 

φορέα, ότι οι ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4 και 

ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS, MR IND θα 

παραδοθούν, εφόσον θα 

συνοδεύονται από 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ της 

κατασκευής σύμφωνα με την 

οδηγία εξοπλισμού υπό πίεση 

2014/68/ΕΕ (P.E.D.) το οποίο 

θα εκδοθεί από ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ 

που έχει ορίσει ο αναθέτων 

φορέας για τον σκοπό αυτό, ή 

εάν αυτό δεν έχει ακόμη 

εκδοθεί, την ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  

(Inspection Release Note) η 

οποία εκδίδεται από τον 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ προγενέστερα 

του ανωτέρω 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

α/α περιγραφή χαρακτηριστικά
Τεχνική 

Περιγραφη

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΤΜΗΜΑ 3 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4.160





1

ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ / 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS

MRS 4.160 Παράρτημα V.2

Βεβαίωση από τον 

κατασκευαστή ή από τον 

οικονομικό φορέα στην 

περίπτωση που 

κατασκευαστής είναι ο 

ίδιος ο οικονομικός 

φορέας, ότι η κατασκευή 

των ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4 

και ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS, MR IND  

θα είναι σύμφωνη με τις 

προδιαγραφές

Βεβαίωση από τον 

κατασκευαστή ή από τον 

οικονομικό φορέα στην 

περίπτωση που 

κατασκευαστής είναι ο 

ίδιος ο οικονομικός 

φορέας, ότι κατά την 

παράδοση των ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4 και 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS, MR IND, 

αυτοί θα συνοδεύονται από 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ τύπου 3.1 κατά 

το πρότυπο ΕΝ10204

Βεβαίωση από τον οικονομικό 

φορέα, ότι οι ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4 και 

ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS, MR IND θα 

παραδοθούν, εφόσον θα 

συνοδεύονται από 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ της 

κατασκευής σύμφωνα με την 

οδηγία εξοπλισμού υπό πίεση 

2014/68/ΕΕ (P.E.D.) το οποίο 

θα εκδοθεί από ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ 

που έχει ορίσει ο αναθέτων 

φορέας για τον σκοπό αυτό, ή 

εάν αυτό δεν έχει ακόμη 

εκδοθεί, την ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  

(Inspection Release Note) η 

οποία εκδίδεται από τον 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ προγενέστερα 

του ανωτέρω 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

α/α περιγραφή χαρακτηριστικά
Τεχνική 

Περιγραφη

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΤΜΗΜΑ 4 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4.250





1

ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ / 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS

MRS 4.250 Παράρτημα V.2

Βεβαίωση από τον 

κατασκευαστή ή από τον 

οικονομικό φορέα στην 

περίπτωση που 

κατασκευαστής είναι ο 

ίδιος ο οικονομικός 

φορέας, ότι η κατασκευή 

των ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4 

και ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS, MR IND  

θα είναι σύμφωνη με τις 

προδιαγραφές

Βεβαίωση από τον 

κατασκευαστή ή από τον 

οικονομικό φορέα στην 

περίπτωση που 

κατασκευαστής είναι ο 

ίδιος ο οικονομικός 

φορέας, ότι κατά την 

παράδοση των ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4 και 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS, MR IND, 

αυτοί θα συνοδεύονται από 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ τύπου 3.1 κατά 

το πρότυπο ΕΝ10204

Βεβαίωση από τον οικονομικό 

φορέα, ότι οι ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4 και 

ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS, MR IND θα 

παραδοθούν, εφόσον θα 

συνοδεύονται από 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ της 

κατασκευής σύμφωνα με την 

οδηγία εξοπλισμού υπό πίεση 

2014/68/ΕΕ (P.E.D.) το οποίο 

θα εκδοθεί από ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ 

που έχει ορίσει ο αναθέτων 

φορέας για τον σκοπό αυτό, ή 

εάν αυτό δεν έχει ακόμη 

εκδοθεί, την ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  

(Inspection Release Note) η 

οποία εκδίδεται από τον 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ προγενέστερα 

του ανωτέρω 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

α/α περιγραφή χαρακτηριστικά
Τεχνική 

Περιγραφη

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΤΜΗΜΑ 5 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4.1000





1

ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ / 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS

MRS 4.1000 Παράρτημα V.2

Βεβαίωση από τον 

κατασκευαστή ή από τον 

οικονομικό φορέα στην 

περίπτωση που 

κατασκευαστής είναι ο 

ίδιος ο οικονομικός 

φορέας, ότι η κατασκευή 

των ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4 

και ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS, MR IND  

θα είναι σύμφωνη με τις 

προδιαγραφές

Βεβαίωση από τον 

κατασκευαστή ή από τον 

οικονομικό φορέα στην 

περίπτωση που 

κατασκευαστής είναι ο 

ίδιος ο οικονομικός 

φορέας, ότι κατά την 

παράδοση των ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4 και 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS, MR IND, 

αυτοί θα συνοδεύονται από 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ τύπου 3.1 κατά 

το πρότυπο ΕΝ10204

Βεβαίωση από τον οικονομικό 

φορέα, ότι οι ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4 και 

ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS, MR IND θα 

παραδοθούν, εφόσον θα 

συνοδεύονται από 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ της 

κατασκευής σύμφωνα με την 

οδηγία εξοπλισμού υπό πίεση 

2014/68/ΕΕ (P.E.D.) το οποίο 

θα εκδοθεί από ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ 

που έχει ορίσει ο αναθέτων 

φορέας για τον σκοπό αυτό, ή 

εάν αυτό δεν έχει ακόμη 

εκδοθεί, την ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  

(Inspection Release Note) η 

οποία εκδίδεται από τον 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ προγενέστερα 

του ανωτέρω 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

α/α περιγραφή χαρακτηριστικά
Τεχνική 

Περιγραφη

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)
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1

ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ / 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MR IND

M/R IND 10 Παράρτημα V.3

Βεβαίωση από τον 

κατασκευαστή ή από τον 

οικονομικό φορέα στην 

περίπτωση που 

κατασκευαστής είναι ο 

ίδιος ο οικονομικός 

φορέας, ότι η κατασκευή 

των ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4 

και ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS, MR IND  

θα είναι σύμφωνη με τις 

προδιαγραφές

Βεβαίωση από τον 

κατασκευαστή ή από τον 

οικονομικό φορέα στην 

περίπτωση που 

κατασκευαστής είναι ο 

ίδιος ο οικονομικός 

φορέας, ότι κατά την 

παράδοση των ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4 και 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS, MR IND, 

αυτοί θα συνοδεύονται από 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ τύπου 3.1 κατά 

το πρότυπο ΕΝ10204

Βεβαίωση από τον οικονομικό 

φορέα, ότι οι ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4 και 

ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS, MR IND θα 

παραδοθούν, εφόσον θα 

συνοδεύονται από 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ της 

κατασκευής σύμφωνα με την 

οδηγία εξοπλισμού υπό πίεση 

2014/68/ΕΕ (P.E.D.) το οποίο 

θα εκδοθεί από ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ 

που έχει ορίσει ο αναθέτων 

φορέας για τον σκοπό αυτό, ή 

εάν αυτό δεν έχει ακόμη 

εκδοθεί, την ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  

(Inspection Release Note) η 

οποία εκδίδεται από τον 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ προγενέστερα 

του ανωτέρω 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

α/α περιγραφή χαρακτηριστικά
Τεχνική 

Περιγραφη

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)
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1

ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ / 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MR IND

M/R IND 11 Παράρτημα V.3

Βεβαίωση από τον 

κατασκευαστή ή από τον 

οικονομικό φορέα στην 

περίπτωση που 

κατασκευαστής είναι ο 

ίδιος ο οικονομικός 

φορέας, ότι η κατασκευή 

των ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4 

και ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS, MR IND  

θα είναι σύμφωνη με τις 

προδιαγραφές

Βεβαίωση από τον 

κατασκευαστή ή από τον 

οικονομικό φορέα στην 

περίπτωση που 

κατασκευαστής είναι ο 

ίδιος ο οικονομικός 

φορέας, ότι κατά την 

παράδοση των ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4 και 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS, MR IND, 

αυτοί θα συνοδεύονται από 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ τύπου 3.1 κατά 

το πρότυπο ΕΝ10204

Βεβαίωση από τον οικονομικό 

φορέα, ότι οι ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4 και 

ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS, MR IND θα 

παραδοθούν, εφόσον θα 

συνοδεύονται από 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ της 

κατασκευής σύμφωνα με την 

οδηγία εξοπλισμού υπό πίεση 

2014/68/ΕΕ (P.E.D.) το οποίο 

θα εκδοθεί από ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ 

που έχει ορίσει ο αναθέτων 

φορέας για τον σκοπό αυτό, ή 

εάν αυτό δεν έχει ακόμη 

εκδοθεί, την ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  

(Inspection Release Note) η 

οποία εκδίδεται από τον 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ προγενέστερα 

του ανωτέρω 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

α/α περιγραφή χαρακτηριστικά
Τεχνική 

Περιγραφη

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)
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1

ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ / 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MR IND

M/R IND 12 Παράρτημα V.3

Βεβαίωση από τον 

κατασκευαστή ή από τον 

οικονομικό φορέα στην 

περίπτωση που 

κατασκευαστής είναι ο 

ίδιος ο οικονομικός 

φορέας, ότι η κατασκευή 

των ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4 

και ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS, MR IND  

θα είναι σύμφωνη με τις 

προδιαγραφές

Βεβαίωση από τον 

κατασκευαστή ή από τον 

οικονομικό φορέα στην 

περίπτωση που 

κατασκευαστής είναι ο 

ίδιος ο οικονομικός 

φορέας, ότι κατά την 

παράδοση των ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4 και 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS, MR IND, 

αυτοί θα συνοδεύονται από 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ τύπου 3.1 κατά 

το πρότυπο ΕΝ10204

Βεβαίωση από τον οικονομικό 

φορέα, ότι οι ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4 και 

ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS, MR IND θα 

παραδοθούν, εφόσον θα 

συνοδεύονται από 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ της 

κατασκευής σύμφωνα με την 

οδηγία εξοπλισμού υπό πίεση 

2014/68/ΕΕ (P.E.D.) το οποίο 

θα εκδοθεί από ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ 

που έχει ορίσει ο αναθέτων 

φορέας για τον σκοπό αυτό, ή 

εάν αυτό δεν έχει ακόμη 

εκδοθεί, την ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  

(Inspection Release Note) η 

οποία εκδίδεται από τον 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ προγενέστερα 

του ανωτέρω 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

α/α περιγραφή χαρακτηριστικά
Τεχνική 

Περιγραφη

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)
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1

ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ / 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MR IND

MR IND 2 Παράρτημα V.3

Βεβαίωση από τον 

κατασκευαστή ή από τον 

οικονομικό φορέα στην 

περίπτωση που 

κατασκευαστής είναι ο 

ίδιος ο οικονομικός 

φορέας, ότι η κατασκευή 

των ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4 

και ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS, MR IND  

θα είναι σύμφωνη με τις 

προδιαγραφές

Βεβαίωση από τον 

κατασκευαστή ή από τον 

οικονομικό φορέα στην 

περίπτωση που 

κατασκευαστής είναι ο 

ίδιος ο οικονομικός 

φορέας, ότι κατά την 

παράδοση των ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4 και 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS, MR IND, 

αυτοί θα συνοδεύονται από 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ τύπου 3.1 κατά 

το πρότυπο ΕΝ10204

Βεβαίωση από τον οικονομικό 

φορέα, ότι οι ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4 και 

ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS, MR IND θα 

παραδοθούν, εφόσον θα 

συνοδεύονται από 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ της 

κατασκευής σύμφωνα με την 

οδηγία εξοπλισμού υπό πίεση 

2014/68/ΕΕ (P.E.D.) το οποίο 

θα εκδοθεί από ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ 

που έχει ορίσει ο αναθέτων 

φορέας για τον σκοπό αυτό, ή 

εάν αυτό δεν έχει ακόμη 

εκδοθεί, την ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  

(Inspection Release Note) η 

οποία εκδίδεται από τον 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ προγενέστερα 

του ανωτέρω 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

α/α περιγραφή χαρακτηριστικά
Τεχνική 

Περιγραφη

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΤΜΗΜΑ 10 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR/DR





1
ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ
MR/DR Παράρτημα V.4

Βεβαίωση από τον 

κατασκευαστή ή από τον 

οικονομικό φορέα στην 

περίπτωση που 

κατασκευαστής είναι ο 

ίδιος ο οικονομικός 

φορέας, ότι η κατασκευή 

των ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4 

και ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS, MR IND  

θα είναι σύμφωνη με τις 

προδιαγραφές

Βεβαίωση από τον 

κατασκευαστή ή από τον 

οικονομικό φορέα στην 

περίπτωση που 

κατασκευαστής είναι ο 

ίδιος ο οικονομικός 

φορέας, ότι κατά την 

παράδοση των ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4 και 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS, MR IND, 

αυτοί θα συνοδεύονται από 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ τύπου 3.1 κατά 

το πρότυπο ΕΝ10204

Βεβαίωση από τον οικονομικό 

φορέα, ότι οι ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4 και 

ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS, MR IND θα 

παραδοθούν, εφόσον θα 

συνοδεύονται από 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ της 

κατασκευής σύμφωνα με την 

οδηγία εξοπλισμού υπό πίεση 

2014/68/ΕΕ (P.E.D.) το οποίο 

θα εκδοθεί από ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ 

που έχει ορίσει ο αναθέτων 

φορέας για τον σκοπό αυτό, ή 

εάν αυτό δεν έχει ακόμη 

εκδοθεί, την ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  

(Inspection Release Note) η 

οποία εκδίδεται από τον 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ προγενέστερα 

του ανωτέρω 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

α/α περιγραφή χαρακτηριστικά
Τεχνική 

Περιγραφη

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΤΜΗΜΑ 11 : ΟΜΑΔΑ ΚΑΜΠΙΝΩΝ PILLAR





1 ΚΑΜΠΙΝΕΣ PILLAR PILLAR Παράρτημα V.5

Βεβαίωση από τον 

κατασκευαστή ή από τον 

οικονομικό φορέα στην 

περίπτωση που 

κατασκευαστής είναι ο 

ίδιος ο οικονομικός 

φορέας, ότι η κατασκευή 

των ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4 

και ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS, MR IND  

θα είναι σύμφωνη με τις 

προδιαγραφές

Βεβαίωση από τον 

κατασκευαστή ή από τον 

οικονομικό φορέα στην 

περίπτωση που 

κατασκευαστής είναι ο 

ίδιος ο οικονομικός 

φορέας, ότι κατά την 

παράδοση των ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4 και 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS, MR IND, 

αυτοί θα συνοδεύονται από 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ τύπου 3.1 κατά 

το πρότυπο ΕΝ10204

Βεβαίωση από τον οικονομικό 

φορέα, ότι οι ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4 και 

ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS, MR IND θα 

παραδοθούν, εφόσον θα 

συνοδεύονται από 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ της 

κατασκευής σύμφωνα με την 

οδηγία εξοπλισμού υπό πίεση 

2014/68/ΕΕ (P.E.D.) το οποίο 

θα εκδοθεί από ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ 

που έχει ορίσει ο αναθέτων 

φορέας για τον σκοπό αυτό, ή 

εάν αυτό δεν έχει ακόμη 

εκδοθεί, την ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  

(Inspection Release Note) η 

οποία εκδίδεται από τον 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ προγενέστερα 

του ανωτέρω 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 
2 ΤΥΠΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ 

 
3 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 
3.1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΙΟΥ 
3.2. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 

3.3 ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
3.4 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΡΟΗ ΣΤΑΘΜΩΝ 
3.5 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ 

 
4 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

4.1. ΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΜΩΝ M/R 

 
4.2. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ M/R 

4.2.1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 
4.2.2 ΟΡΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ 
4.2.3 ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ M/R 

 
5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 
5.1. ΚΛΑΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

5.1.1 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 
 

5.2. ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 
5.3 ΦΛΑΝΤΖΕΣ 

5.3.1 ΥΛΙΚΑ 
5.3.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
5.3.3 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
5.3.4 ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
5.3.5 ΕΛΕΓΧΟΙ 
5.3.6 ΣΗΜΑΝΣΗ 

 
5.4 ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ 

5.4.1 ΥΛΙΚΑ 
5.4.2 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
5.4.3 ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
5.4.4 ΕΛΕΓΧΟΙ 
5.4.5 ΣΗΜΑΝΣΗ 
5.4.6 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 
5.5 ΚΟΧΛΙΕΣ 

5.5.1 ΥΛΙΚΑ 
5.5.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
5.5.3 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
5.5.4 ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
5.5.5 ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ 
5.5.6 ΣΗΜΑΝΣΗ 
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5.6 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ 
5.6.1 ΥΛΙΚΑ 

5.6.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
5.6.3 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
5.6.4 ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
5.6.5 ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ 
5.6.6 ΣΗΜΑΝΣΗ 

 
5.7 ΜΟΝΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

5.7.1 ΓΕΝΙΚΑ 
5.7.2 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
5.7.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 
5.8 ΣΦΑΡΙΚΕΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΕΣ ΒΑΝΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 

5.8.1 ΥΛΙΚΑ 
5.8.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
5.8.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
5.8.4 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
5.8.5 ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
5.8.6 ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ 
5.8.7 ΣΗΜΑΝΣΗ 

 
5.9 ΒΑΝΕΣ ΕΞΟΔΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ 

5.9.1 ΥΛΙΚΑ 
5.9.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
5.9.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
5.9.4 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
5.9.5 ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
5.9.6 ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ 
5.9.7 ΣΗΜΑΝΣΗ 

 
5.10 ΒΑΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 
5.11 ΦΙΛΤΡΑ 

5.11.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
5.11.2 ΕΛΕΓΧΟΙ 

 
5.12 ΒΑΝΕΣ ΑΚΑΡΙΑΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ 

5.12.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
5.12.2 ΕΛΕΓΧΟΙ 

 
5.13 ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ 

5.13.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
5.13.2 ΕΛΕΓΧΟΙ 

 
5.14 ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΕΣ ΒΑΝΕΣ 

 
5.15 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ 

5.15.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
5.15.2 ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
5.15.3 ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗ 
5.15.4 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
5.15.5 ΚΕΦΑΛΗ ΕΝΔΕΙΞΗΣ 
5.15.6 ΕΛΕΓΧΟΙ 
5.15.7 ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
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5.15.8 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
5.16 ΡΕΥΜΑ BY-PASS 

5.17 Ηλεκτρολογική υποδομή σταθμού 
5.18 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 
5.19 ΓΕΙΩΣΗ - ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

 
6.1 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ 

 
6.2 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 

 
7. ΚΑΜΠΙΝΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
7.1 ΠΛΑΙΣΙΟ 

 
7.2 ΚΑΜΠΙΝΑ 

 
8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΟΡΥΒΟΥ 

 
9. ΒΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

 
10. ΕΛΕΓΧΟΙ-ΔΟΚΙΜΕΣ-ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 
10.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

 
10.2 ΔΟΚΙΜΗ-ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

10.2.1 ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ 
10.2.2 ΔΟΚΙΜΗ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ 
10.2.3 ΔΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
10.2.4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 
10.3 ΔΟΚΙΜΗ-ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΕΠΑ 

 
10.4 ΕΛΕΓΧΟΙ - ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 
11. ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

 
12. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 

 
13. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΥΠΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ -ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ 
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1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στους Βιομηχανικούς Σταθμούς M/R Φυσικού 

Αερίου (Φ.Α.), οι οποίοι θα εγκατασταθούν για την ρύθμιση της πίεσης και την μέτρηση του 

τροφοδοτούμενου αερίου στους Βιομηχανικούς καταναλωτές 

 
Η μέγιστη δυναμικότητα των σταθμών ανέρχεται μέχρι τα 20.000 Nm3/h, η δε πίεση εισόδου 
κυμαίνεται από τα 6 έως τα 19 bar. 

 
Η Προδιαγραφή αυτή καλύπτει τα βασικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις για τους Σταθμούς 
αερίου. 

 
 

2. ΤΥΠΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ 

 
Οι τύποι των βιομηχανικών σταθμών αερίου αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 
Βιομηχανικός 

Σταθμός 

 
Κωδικός 

Τύπος 10 MR-IND-10 

Τύπος 11 MR-IND-11 

Τύπος 12 MR-IND-12 

Τύπος 1 MR-IND-1 

Τύπος 2 MR-IND-2 

Τύπος 21 MR-IND-21 

Τύπος 3 MR-IND-3 

Τύπος 4 MR-IND-4 

 
Τα ειδικά χαρακτηριστικά του κάθε τύπου αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. 

 
 

3 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 
3.1. Ποιότητα Αερίου 

 

Τα εξαρτήματα του Σταθμού που είναι σε επαφή με το αέριο θα κατασκευαστούν από υλικά 
κατάλληλα για φυσικό αέριο. 

 

 
3.2. Θερμοκρασία Εισόδου 

Ανάλογα με τις τοπικές μετεωρολογικές συνθήκες, το βάθος του σωλήνα εισόδου κλπ., η 
θερμοκρασία εισόδου του αερίου μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 0 ο C και 40ο C. 
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3.3 Πίεση Λειτουργίας 

 

Όλες οι αναφερόμενες πιέσεις είναι σχετικές πιέσεις. 

Η πίεση εισόδου μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ: 

ελάχιστη : 6 bar 
μέγιστη : 19 bar 

 
Τα όρια (μέγιστο - ελάχιστο) της πίεσης εξόδου των Σταθμών δίδονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
αυτής της Προδιαγραφής. 

 
3.4 Ονομαστική Ροή Σταθμών 

 

Η ονομαστική ροή των Σταθμών M/R μετράται με ειδική πυκνότητα φυσικού αερίου 0.61 σε 
συνθήκες που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 αυτής της Προδιαγραφής. 

 
3.5 Ταχύτητα Ροής Αερίου 

 

Η ταχύτητα του αερίου στους σωλήνες του σταθμού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25 m/s 
(εξαιρείται η έξοδος από τον ρυθμιστή, και η γραμμή by-pass). 

 
4 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
4.1 Σχηματικό Διάγραμμα Σταθμών M/R 

 

Το Σχηματικό διάγραμμα των Σταθμών δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

4.2. Δομή του Βιομηχανικού Σταθμού M/R. 

Ο σταθμός θα αποτελείται από δύο όμοια ρυθμιστικά ρεύματα, το ένα σε λειτουργία, το άλλο 
σε αναμονή. 

 
Κάθε ρεύμα θα έχει δυναμικότητα 100% της ονομαστικής ροής. 

 
Στο τέλος των ρευμάτων ρύθμισης ακολουθεί το μετρητικό τμήμα του Σταθμού. Στο τμήμα 
αυτό περιλαμβάνεται κατάλληλος μετρητής τύπου τουρμπίνας με αντίστοιχο διορθωτή όγκου 
ΡΤΖ. 

 
Μεταξύ εισόδου και εξόδου του Σταθμού υπάρχει γραμμή by-pass εφοδιασμένη με σφαιρική 
βάνα. 
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4.2.1. Κατάλογος Υλικών 
 

Στο παράρτημα 3 περιλαμβάνεται πίνακας με τα κυριότερα υλικά των σταθμών. 

4.2.2 Φυσικά όρια σταθμού 

Τα όρια του σταθμού βρίσκονται αμέσως πριν τον μονωτικό σύνδεσμο εισόδου και αμέσως 
μετά τον μονωτικό σύνδεσμο εξόδου. 

 
Αυτά τα όρια επιτρέπουν να ορίσουμε τα στοιχεία τα οποία πρέπει να ενσωματωθούν στο 
σταθμό. 

 
4.2.3 Μέγιστη παροχετευτική ικανότητα Σταθμού M/R 

 

Ο Σταθμός και κάθε στοιχείο του πρέπει να είναι ικανά να παραλάβουν το 120% της 
ονομαστικής ροής, όπως ορίζεται στο άρθρο 3.4. σε όλες τις κλάσεις πιέσεων που φαίνονται 
στον πίνακα 2 του Παραρτήματος 1 και σε όλο το εύρος θερμοκρασίας εισόδου του  αερίου. 

 
5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 
Τα χαρακτηριστικά των εξαρτημάτων, τα οποία αποτελούν τον Σταθμό M/R περιγράφονται 
παρακάτω. 
Όπου αναφέρεται ο όρος «ισοδύναμο υλικό», θεωρείται υλικό ιδίου τύπου με αυτό που 
προτείνεται στην παρούσα τεχνική περιγραφή, το οποίο έχει ιδιότητες ισοδύναμες ή ανώτερες 
από το προτεινόμενο. Η ισοδυναμία του υλικού θα τεκμαίρεται από τον κατασκευαστή είτε με 
πειραματικά δεδομένα πιστοποιημένων εργαστηρίων είτε με βιβλιογραφικά δεδομένα. 

 
 

5.1. Κλάση Πίεσης Σχεδιασμού 

 
Λόγω της μέγιστης πίεσης λειτουργίας των 19 bar, όλες οι σωληνώσεις και τα εξαρτήματα 
του σταθμού θεωρούνται σύμφωνες με την κλάση ANSI 150. 

 
Οι διάμετροι των σωλήνων προσδιορίζονται με μέγιστη ταχύτητα ροής αερίου, σε κανονικές 
συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας (P και Τ) 25 m/s. 

 
Εντούτοις, για μηχανολογικούς λόγους, κανένας σωλήνας δεν πρέπει να είναι διαμέτρου 
μικρότερης των 2” εκτός από τους σωλήνες οργάνων και τους σωλήνες εξαερισμού. 

 
5.1.1 Ονομαστικά μεγέθη 

 

Τα ονομαστικά μεγέθη των σταθμών δίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσης 
προδιαγραφής. 

 
5.2. Σωλήνες και Εξαρτήματα 
Το υλικό του σωλήνα που χρησιμοποιείται για την κατασκευή του Σταθμού M/R, είναι 
χαλύβδινος αγωγός χωρίς ραφή, κατά API 5L, Grade B. 

 
Το ελάχιστο πάχος σωληνώσεων είναι : 

 
για ND μέχρι 6” : 4.8 χλστ.  
 
για ND από 8” έως 12” : 6.35 χλστ. 

 

για ND από 14” έως 24” : 7.92 χλστ. 
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Tα εξαρτήματα πρέπει να είναι συγκολλητά, από χάλυβα ASTM A 234 WPB ή MSS SP 75. 
Οι διαστάσεις τους πρέπει να είναι σύμφωνες με ANSI B 16-9. 

 
Οι καμπύλες και οι συστολές θα είναι εν θερμώ κατασκευασμένες. 

 
Συντελεστής σχεδιασμού 0.4 λαμβάνεται για την εύρεση του πάχους του σωλήνα. 

 
5.3. Φλάντζες 

 
5.3.1. Υλικά 

 

Οι φλάντζες με συγκολλητό λαιμό πρέπει να γίνονται από συγκολλούμενο ανθρακούχο 
χάλυβα. 

 
Χημική Σύσταση 

 

Η βασική χημική σύσταση προσδιορίζεται στο πρότυπο ASTM 105. 

Η σύνθεση πρέπει να είναι σύμφωνη με τον τύπο: 

(C + Mn)/6< 0.45% 
 

C να μην είναι μεγαλύτερος από 0.25%. 

Μηχανικά χαρακτηριστικά 

Τα βασικά μηχανικά χαρακτηριστικά προσδιορίζονται στο πρότυπο ASTM A 104. 

 
Εντούτοις, στη μέγιστη πίεση λειτουργίας, η καταπόνηση πρέπει να είναι μικρότερη από το 
67.5% της τάσης διαρροής. 

 
5.3.2. Κατασκευή 

 

Οι φλάντζες πρέπει να γίνονται με την μέθοδο της εν θερμώ σφυρηλάτησης. Πρέπει να γίνει 
ανόπτηση της φλάντζας για να εξευγενίζεται. 

 
Ο λαιμός δεν πρέπει να κόβεται από στερεό κομμάτι χάλυβα. 

 
Οι ακόλουθες διεργασίες πρέπει να ολοκληρώνουν την επεξεργασία τους: 

 

 διάτρηση 

 φινίρισμα της επιφάνειας σύνδεσης 

 άνοιγμα οπών από την μήτρα 

 φινίρισμα της κύριας πλευράς της φλάντζας 

 φινίρισμα των πλευρών 

 
Οι προσόψεις πρέπει να ανυψωθούν και να γίνει μια συνεχής σπειροειδής εγκοπή , τύπου 
οδοντωτού τελειώματος. 
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5.3.3. Συνθήκες λειτουργίας 
 

Η μέγιστη πίεση λειτουργίας θα είναι 19 bar (ANSI Class 150). 

5.3.4. Πρότυπα αναφοράς 

 υλικά : ASTM A 105 

 διαστάσεις : ANSI B 16-5 

 πίεση : ANSI B 16-5 

5.3.5. Έλεγχοι 

 οπτική επιθεώρηση φινιρίσματος

 έλεγχος διαστάσεων : σύμφωνα με το ANSI πρότυπο B 16-5,

 έλεγχος των πιστοποιητικών συμφωνίας των υλικών και των μηχανικών χαρακτηριστικών.

 
5.3.6. Σήμανση 

 

Οι ακόλουθες ενδείξεις πρέπει να δίνονται στην πλευρά κάθε φλάντζας: 
 

 ονομαστική διάμετρος,

 κλάση

 τύπος χάλυβα

 αρχικά ή όνομα κατασκευαστή.

 
5.4. Παρεμβύσματα 

 
5.4.1. Υλικά 

 

Πρέπει να γίνονται από υλικά που είναι κατάλληλα για Φυσικό Αέριο. 

 
Πρέπει να αντέχουν στην πίεση και θερμοκρασία λειτουργίας. Δεν πρέπει να περιέχουν 
αμίαντο στη σύσταση τους. 

 
 

5.4.2. Συνθήκες χρήσης 
 

Θα χρησιμοποιηθούν για συγκόλληση φλαντζών με λαιμό, με ανυψωμένες προσόψεις. 

Η μέγιστη πίεση λειτουργίας θα είναι 19 bar. 

 
5.4.3. Αναφορές σταθερών 

 

 υλικά : ANSI B 16-5

 διαστάσεις : ANSI B 16-5

 

5.4.4. Έλεγχοι 

 
 οπτική επιθεώρηση επιφανειών

 διαστασιολογικός έλεγχος σύμφωνα με ANSI B 16-5,

 έλεγχος των πιστοποιητικών συμφωνίας των υλικών και μηχανικών χαρακτηριστικών.
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5.4.5. Σήμανση 
 

Δεν θα σημαίνονται. 

5.4.6. Συσκευασία 

Θα παραλαμβάνονται κομμένα και σε ομάδες ανάλογα με την διάμετρο. 

 
5.5. Κοχλίες 

 
5.5.1. Υλικά 

 

Πρέπει να κατασκευάζονται από σφυρήλατες ράβδους χρωμιο-μολυβδενικού χάλυβα και θα 

είναι γαλβανισμένοι με πάχος γαλβανίσματος 5 μικρά . 

 
Χημική Σύσταση 

 

Η χημική σύσταση του χάλυβα προσδιορίζεται στο πρότυπο ASTM Α 193 Gr B7. 

Χημικά Χαρακτηριστικά 

 τάση εφελκυσμού : R>87.5 kg/mm2


 τάση διαρροής : Ε>73.5 g/mm2


 επιμήκυνση σε δείγμα διαμ.2” : κατ’ελάχιστο16%

 μείωση της εγκάρσιας επιφάνειας : κατ’ ελάχιστο 50% 

5.5.2 Κατασκευή

Οι ράβδοι υφίστανται θερμική κατεργασία πριν ή μετά την κοπή του σπειρώματος. Η θερμική 
κατεργασία γίνεται σε όλο το μήκος της ράβδου. Μπορεί όμως να αφεθεί ακατέργαστο ένα 
μήκος 5 χλστ στο μέσον της ράβδου. Το σπείρωμα κόβεται σε ράβδους οι οποίες έχουν 
προηγουμένως ευθυγραμμιστεί. Τα άκρα λοξοτομούνται και καθαρίζονται. 

 
Τα σπειρώματα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις Προδιαγραφές ISO. 

 
 

5.5.3. Συνθήκες λειτουργίας 
 

Θα χρησιμοποιούνται για συναρμολόγηση των φλαντζών. 

Η μέγιστη πίεση λειτουργίας θα είναι 19 bar. 

 
5.5.4. Πρότυπα αναφοράς 

 

 υλικά : ASTM A 193 Gr. B7

 διαστάσεις : ANSI B 16-5

 σπειρώματα : Κατά ISO





ΔΕΔΑ  

  σελίδα 11 

 

 

5.5.5. Έλεγχοι και δοκιμές 
 

Ο έλεγχος των μηχανικών χαρακτηριστικών θα εκτελείται σύμφωνα με το πρότυπο ASTM A 
193. 

 

 Οπτική επιθεώρηση των σπειρωμάτων.

 Έλεγχος των σπειρωμάτων κατά ISO.

 Έλεγχος των πιστοποιητικών για την ποιότητα των υλικών.

 Έλεγχος των πιστοποιητικών σχετικά με τα μηχανικά χαρακτηριστικά.

 
5.5.6. Σήμανση 

 

Στην άκρη κάθε ράβδου ο προμηθευτής πρέπει να τυπώσει το Εργοστάσιο Κατασκευής και 
την ένδειξη Β 7. 

 
5.6. Περικόχλια 

 
5.6.1. Υλικά 

 

Τα εξαγωνικά παξιμάδια πρέπει να γίνονται από ράβδους ανθρακούχου χάλυβα και θα είναι 

γαλβανισμένα με πάχος γαλβανίσματος 5 μικρά. 

 
Χημική Σύσταση 

 

Η χημική σύσταση προσδιορίζεται στο πρότυπο ASTM Α 194. 

Μηχανικά χαρακτηριστικά 

Η σκληρότητα του χάλυβα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ : 
 

- 248 και 352 βαθμών Brinell ή 
- 24 και 37 βαθμών Rockwell. 

 
5.6.2 Κατασκευή 

 

Για διαμέτρους ίσες ή μεγαλύτερες της 1”, τα περικόχλια κόβονται από τραβηχτές κυλινδρικές 
ράβδους. Μετά από αυτό γίνεται η διάτρηση και η κατεργασία. Κάθε περικόχλιο πρέπει να 
έχει το λιγότερο μία επιφάνεια φινιρισμένη. Κόβεται σπείρωμα κατά ISO. Τα περικόχλια 
υπόκεινται σε θερμική κατεργασία που συνίσταται σε βραδεία ψύξη, εμβάπτιση και σκλήρυνση 
σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 454ο C. 

 
5.6.3. Συνθήκες λειτουργίας 

 

Η συναρμολόγηση των φλαντζών θα γίνεται σε συνθήκες λειτουργίας. 

Η μέγιστη πίεση λειτουργίας θα είναι 19 bar. 

5.6.4. Πρότυπα αναφοράς 

 

 υλικά : ASTM A 194 Gr. 2Ç

 διαστάσεις : ANSI B 16-5

 σπειρώματα : Κατά ISO
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5.6.5. Έλεγχοι και δοκιμές 
 

 Έλεγχος μηχανικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με το πρότυπο ASTM A 194.

 Έλεγχος διαστάσεων σύμφωνα με το πρότυπο ANSI B 16-5

 Οπτική επιθεώρηση

 Ο έλεγχος των σπειρωμάτων κατά ISO.

 Έλεγχος των πιστοποιητικών για την σύσταση των υλικών και των μηχανικών 
χαρακτηριστικών

 
5.6.6. Σήμανση 

 

Κάθε περικόχλιο θα μαρκάρεται με την φίρμα του κατασκευαστή και την ένδειξη 2Η. 

 
5.7. Μονωτικοί Σύνδεσμοι 

 
5.7.1. Γενικά 

 

Οι μονωτικοί σύνδεσμοι θα εγκατασταθούν στον αγωγό εισόδου και στον αγωγό εξόδου του 
Σταθμού M/R. 

 
Οι μονωτικοί σύνδεσμοι θα είναι τύπου μπλοκ με φλαντζωτά άκρα. 

 
Οι σύνδεσμοι πρέπει να συναρμολογούνται με τέτοιο τρόπο ώστε η απόσταση της κατώτερης 
φλάντζας από το έδαφος να είναι τουλάχιστον 50 mm. 

 
5.7.2. Προδιαγραφές Κατασκευής 

 

Υλικά 
 

Τα μεταλλικά τμήματα των μονωτικών συνδέσμων θα γίνονται από συγκολλήσιμο 
ανθρακούχο χάλυβα. Η χημική σύσταση και τα μηχανικά χαρακτηριστικά του χάλυβα θα 
πρέπει να είναι σύμφωνα με τις οδηγίες των ακόλουθων προδιαγραφών : ASTM A 234, grade 
WPB και API 5L, grade B. 

 
Τα υπόλοιπα υλικά πρέπει να επιλεγούν σύμφωνα με τις συνθήκες χρησιμοποίησης έτσι ώστε 
η ηλικία τους, η δράση των συστατικών του αερίου και των εξωτερικών παραγόντων να μην 
τροποποιούν πρόωρα τα χαρακτηριστικά και την απόδοση του συνδέσμου. 

 
Όλα τα μέρη του συνδέσμου πρέπει να είναι ανθεκτικά σε μηχανικές, χημικές και θερμικές 
επιδράσεις που ενδεχομένως υποστούν. 

 
Σχεδίαση και Διαστάσεις 

 

Οι μονωτικοί σύνδεσμοι πρέπει να είναι τύπου μπλοκ και να μην μπορούν να 
αποσυναρμολογηθούν σε κομμάτια. 

 
Η κλάση πίεσης είναι ANSI 150. Οι σωλήνες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των 
συνδέσμων πρέπει να είναι σύμφωνοι με το πρότυπο API 5L, grade B. 

 
Η εσωτερική διάμετρος των μονωτικών συνδέσμων δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 96% 
της εσωτερικής διαμέτρου των χαλυβδοσωλήνων στους οποίους πρόκειται να τοποθετηθούν. 
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Διαδικασία Κατασκευής 
 

Οι συγκολλήσεις πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες της προδιαγραφής API 1104. 

Τα ελαττώματα πρέπει να επιδιορθώνονται σύμφωνα με την προδιαγραφή ASTM A 234. 

Η εξωτερική επιφάνεια του συνδέσμου θα πρέπει να προστατεύεται με εποξειδική 
επικάλυψη, πάχους τουλάχιστον 500 μm. 

 
Η εσωτερική επιφάνεια των μονωτικών συνδέσμων πρέπει να προστατεύεται με εποξειδική 
επικάλυψη, πάχους τουλάχιστον 60 μm. 

 
Η εποξειδική επικάλυψη πρέπει να αντέχει σε περιβάλλον φυσικού αερίου, σε συμπυκνώματα 
που τυχόν μεταφέρει, σε περιστασιακό πέρασμα νερού και/ή μεθανόλης και να είναι 
ανθεκτική σε σωματίδια (σκόνες κλπ.) που τυχόν μεταφέρει το αέριο. 

 
Ειδικές Προδιαγραφές για Μονωτικούς Συνδέσμους 

 

Ο τύπος του μονωτικού συνδέσμου έχει δύο φλάντζες. 

 
Αυτές οι φλάντζες πρέπει να συμφωνούν με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών  
ANSI B 16-5, κλάση 150 και ASTM A 105 και να έχουν ανυψωμένη πρόσοψη (RF). 

Όλες οι διαστάσεις δίνονται σε mm στο παρακάτω σχήμα : 

Για διάμετρο σωλήνα  100 mm 

L= 275±2 
 

Για διάμετρο σωλήνα  150 mm 
L= 306±2 

 

 

 
 
 

 και P δίνονται από τον κατασκευαστή. 

 
Πρέπει να προβλεφθεί, επίσης, μια ικανοποιητική, διαρκής, αντιδιαβρωτική, μη αγώγιμη 
προστασία των εξωτερικών μεταλλικών τμημάτων ( εκτός από τις επιφάνειες των 
φλαντζών). 
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5.7.3. Έλεγχος Ποιότητας 
 

Δοκιμές και Επιθεωρήσεις 
 

Ο κατασκευαστής εγγυάται και βεβαιώνει ότι οι μονωτικοί σύνδεσμοι είναι σύμφωνοι με την 
παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή. 

 
Ο κατασκευαστής θα κάνει τις δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο ASTM A234 και όπως 
προσδιορίζεται παρακάτω. 

 
Για κάθε παρτίδα, η χημική σύσταση του χάλυβα πρέπει να καθορίζεται και τα μηχανικά χαρακτηριστικά 
πρέπει να ελέγχονται όπως προβλέπεται στο πρότυπο ASTM A 234. 

 
Οι σωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του μονωτικού συνδέσμου πρέπει 
να ελεγχθούν σύμφωνα με το πρότυπο API 5L. 

 
Όλες οι συγκολλήσεις θα ελέγχονται ραδιογραφικά κατά API 1104. 

 
Πριν την μόνωση, οι μονωτικοί σύνδεσμοι θα δοκιμάζονται υδραυλικά, σύμφωνα με τα 
παρακάτω: 

 

 1.5 φορά τη μέγιστη πίεση λειτουργίας,

 ξανά στην ατμοσφαιρική πίεση,

 επανάληψη της δοκιμής δύο φορές.

 
Μετά την υδραυλική δοκιμή και μετά την μόνωση, όλοι οι μονωτικοί σύνδεσμοι πρέπει να 
υποστούν μια δοκιμή στεγανότητας σε πίεση 6 bar για 10 λεπτά. Η στεγανότητα θα ελέγχεται 
με αφρώδες υλικό. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία διαρροή. 

 
Μετά από αυτές τις δύο δοκιμές, η εξωτερική μόνωση όλων των συνδέσμων πρέπει να υποστεί 
ηλεκτρική μονωτική δοκιμή σε τάση 10.000 VAC / 50 Hz, για 1 λεπτό. 

 
Επιπλέον, όλοι οι μονωτικοί σύνδεσμοι θα υπόκεινται σε δοκιμή ηλεκτρικής αντοχής, με 
παλμική τάση 1.500 VAC / 50 Hz των 5 sec, για 1 λεπτό. Η ηλεκτρική αντίσταση του 
συνδέσμου πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 ΜΩ. 

 
Πιστοποιητικά 

 

Τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι οι μονωτικοί σύνδεσμοι είναι σύμφωνοι με αυτή την 
προδιαγραφή θα δίνονται στην ΔΕΔΑ με κάθε παραλαβή. 

 
Θα αποτελούνται από τα ακόλουθα στοιχεία : 

 

 ταυτότητα του μονωτικού συνδέσμου (τύπος, ονομαστική διάμετρος, ονομαστικό 
πάχος άκρου, αριθμός σειράς ), 

 διαδικασία κατασκευής (σφυρηλάτηση εν θερμώ, θερμική επεξεργασία), 

 πιστοποιητικά δοκιμών για τους σωλήνες που χρησιμοποιούνται για την 
κατασκευή των μονωτικών συνδέσμων, 

 βαθμός χάλυβα (αποδεδειγμένος από τα έγγραφα δοκιμών με αναφορά στους 
αριθμούς διεργασιών), 

 διαστάσεις των μονωτικών συνδέσμων (συνημμένα τα αποτελέσματα των δοκιμών 
που έχουν εκτελεστεί), 
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 ιδιότητες ηλεκτρικής μόνωσης των μονωτικών συνδέσμων (συνημμένα τα 
αποτελέσματα των δοκιμών που έχουν εκτελεστεί). 

 
Σήμανση 

 

Οι μονωτικοί σύνδεσμοι θα σημαίνονται από τον κατασκευαστή με λευκό χρώμα ανθεκτικό 
στις καιρικές συνθήκες, σε 120 mm τουλάχιστον από τα άκρα. 

 
Στη σήμανση θα αναφέρονται οι ακόλουθες ενδείξεις : 

 

 όνομα ή αρχικά του κατασκευαστή, 

 αριθμός σειράς, 

 ονομαστική διάμετρος, 

 κλάση πίεσης, 

 βαθμός χάλυβα και αριθμός διεργασιών. 

 
Επιπλέον της σήμανσης με χρώμα, οι αριθμοί σειράς θα τυπώνονται στους μονωτικούς 
συνδέσμους χρησιμοποιώντας σφραγίδες με στρογγυλεμένα άκρα. 

 
5.8. Σφαιρικές Φλαντζωτές Βάνες Εισόδου 

 
5.8.1. Υλικά 

 

Σώμα 
 

Χυτός ανθρακούχος χάλυβας ASTM A 216 Gr. WCB 
Σφυρήλατος ανθρακούχος χάλυβας ASTM A 105 

 
Στόμιο και Λαιμός 

 

Χυτός σιδηρούχος ημι-χάλυβας ASTM A 126 Gr. B 
Ανοξείδωτος χάλυβας ASTM A 182 Gr. F 304 

 
Κοχλίες 

 

Ανθρακούχος χάλυβας ASTM A 307 Gr. B 
Χρωμιομολυβδαινούχος χάλυβας ASTM A 193 Gr. B 7 

 
5.8.2. Κατασκευή 

 

Οι βάνες διαμέτρου 4’’ και μεγαλύτερες πρέπει να είναι “full bore” & ‘’trunnion type’’. 
 

Η διάτρηση των φλαντζών πρέπει να γίνεται κατά ANSI B 16-5, κλάση 150, με ανυψωμένη 
πρόσοψη και “ οδοντωτό τελείωμα “. 

 
Όλες οι βάνες πρέπει να είναι πυράντοχες (fire safe). 

 
Οι σφαιρικές βάνες πρέπει να είναι σύμφωνες με το πρότυπο API 6D, ο δε κατασκευαστής της 
βάνας να είναι πιστοποιημένος κατά API 6D. 
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5.8.3. Λειτουργία 
 

Η λειτουργία της σφαίρας πρέπει να εκτελείται με την βοήθεια μοχλού ή κιβωτίου ταχύτητας 
(gear box). 

 
Σε κάθε περίπτωση, η απαιτούμενη δύναμη για άνοιγμα/ κλείσιμο πρέπει να είναι στα πρότυπα 
της ανθρώπινης δύναμης. Η μέγιστη αποδεκτή δύναμη περιστροφής των βανών (απαιτούμενη 
ροπή στρέψης) θα είναι μικρότερη ή ίση με 350 Nm. 

 
Όλες οι βάνες πρέπει να συνοδεύονται με τον μοχλό χειρισμού ή το κιβώτιο ταχύτητας (gear 
box) και χειροτροχό. Στη θέση ανοικτή ή κλειστή, οι βάνες πρέπει να μένουν με το μοχλό ή 
τροχό τους ακόμα και κλείνοντας την πόρτα της καμπίνας. 

 
5.8.4. Συνθήκες λειτουργίας 

 

Οι βάνες πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση Φυσικού Αερίου. 

Η μέγιστη πίεση λειτουργίας είναι 19 bar. 

5.8.5. Αναφορά Προτύπων 
 

 υλικά API 6 D 

 διαστάσεις ANSI B 16-5 

 πίεση API 6 D 

 
 5.8.6. Έλεγχοι και Δοκιμές 

 

 υδραυλικοί έλεγχοι, 

 έλεγχος αντοχής του κυρίως σώματος σε πίεση 30 bar, 

 υδραυλική δοκιμή εδράνων σε πίεση 21 bar, 

 λειτουργία της βάνας και έλεγχος ότι ο άξονας της βάνας είναι στεγανός σε πίεση 
21 bar, 

 πνευματική δοκιμή, 

 δοκιμή στεγανότητας των εδράνων σε πίεση 6 bar, 

 οπτική επιθεώρηση του τελειώματος και έλεγχος των διαστάσεων, 

 έλεγχος των πιστοποιητικών συμφωνίας των υλικών και των μηχανικών 
χαρακτηριστικών, 

 οι βάνες πρέπει να ελέγχονται ότι είναι πυράντοχες (fire safe) σύμφωνα με το API 
RP 6 F. 

 
5.8.7. Σήμανση 

 

Κάθε βάνα πρέπει να σημαίνεται σύμφωνα με το πρότυπο API 6D όπως παρακάτω : 
 

 όνομα του κατασκευαστή, 

 ονομαστικό μέγεθος, 

 κλάση πίεσης, 

 υλικό κυρίου σώματος, 

 κατεύθυνση κλεισίματος. 
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5.9. Βάνες εξόδου τύπου πεταλούδας 

 
5.9.1. Υλικά 

 

Σώμα 
 

Χυτός ανθρακούχος χάλυβας ASTM A 216 Gr. WCB 

Σφυρήλατος ανθρακούχος χάλυβας ASTM A 105 
 

Πεταλούδα 
 

Ανοξείδωτος χάλυβας 18-8 ASTM A 182 Gr. F 304 

Έδρανα 

Ελαστομερές το οποίο μπορεί να είναι : 
 

 perbunan ή 

 viton 

Κοχλίες 

Ανθρακούχος χάλυβας ASTM A 307 Gr. B 
Χρωμιομολυβδαινιούχος χάλυβας ASTM A 193 Gr. B 7 

 
 

5.9.2. Κατασκευή 
 

Οι βάνες πρέπει να είναι φλαντζωτές, τρυπημένες σύμφωνα με το ANSI B 165, κλάση 150, 
με ανυψωμένη πρόσοψη και οδοντωτό τελείωμα. 

 
Πρέπει να έχουν ονομαστική διάμετρο ανάλογα με τον τύπο του Σταθμού Μ/R. 

5.9.3. Λειτουργία 

Το άνοιγμα / κλείσιμο της βάνας θα γίνεται με την βοήθεια μοχλού. Στην ανοικτή θέση, ο 
μοχλός θα βρίσκεται παράλληλα με τον άξονα του αγωγού. Το άνοιγμα και κλείσιμο θα γίνεται 
με στροφή ενός τετάρτου και θα τερματίζουν σε stop. 

 
Όλες οι βάνες θα συνοδεύονται από τον μοχλό τους, ο οποίος θα παραμένει στη θέση του, 
ακόμα και με κλειστές τις πόρτες της καμπίνας του Σταθμού. 

 
5.9.4. Συνθήκες λειτουργίας 

 

Οι βάνες πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση Φυσικού Αερίου. 

Η μέγιστη πίεση λειτουργίας είναι 19 bar. 

5.9.5. Πρότυπα Αναφοράς 
 

 υλικά API 6 D 

 πίεση API 6 D 
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 5.9.6. Έλεγχοι και Δοκιμές 
 

 οπτική επιθεώρηση και έλεγχος διαστάσεων, 

 οι βάνες πρέπει να υπόκεινται σε ελέγχους σύμφωνα με τα πρότυπα API 6D, API 
598 και ANSI B 16-34. 

 έλεγχος των πιστοποιητικών των υλικών και συμβατότητα με τα μηχανικά 
χαρακτηριστικά. 

 
5.9.7. Σήμανση 

 

Η σήμανση κάθε βάνας πρέπει να φέρει: 
 

 όνομα κατασκευαστή, 

 ονομαστικό μέγεθος, 

 κλάση πίεσης, 

 υλικό κυρίου σώματος, 

 κατεύθυνση κλεισίματος. 

 
5.10. Βάνες Οργάνων 

 
Οι βάνες που χρησιμοποιούνται για τα όργανα πίεσης θα είναι σφαιρικές ή τύπου ακίδας 
(needle) με βιδωτό άκρο 1/2” NPT, ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης. 

 
 

5.11 Φίλτρα 

 
Τα φίλτρα θα τοποθετηθούν έτσι ώστε τα στοιχεία τους να μπορούν εύκολα να καθαριστούν 
και να αντικατασταθούν. 

 
Τα φίλτρα είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να μπορεί να γίνει αποστράγγιση ή εξαέρωση. 
Tα φίλτρα θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 68/2014 για πιεστικά 
δοχεία. 

 
5.11.1 Χαρακτηριστικά 

 

Ικανότητα Φιλτραρίσματος 
 

Τα φίλτρα πρέπει να εμποδίζουν το 98% της σκόνης μεγαλύτερης ή ίσης των 5 μm, 
οποιαδήποτε και αν είναι η ροή του αερίου. 

 
Ονομαστικό Μέγεθος 

 

Η ονομαστική διάμετρος της εισόδου του φίλτρου πρέπει να είναι ίση με την ονομαστική 
διάμετρο του σωλήνα εισόδου του σταθμού. 
Ο κατασκευαστής των υπό προμήθεια σταθμών θα τεκμηριώνει το μέγεθος του φίλτρου που 
έχει επιλέξει με βάση τα διαγράμματα του κατασκευαστή του φίλτρου για τη συγκεκριμένη 
πτώση πίεσης (που προσδιορίζεται στην εκάστοτε προδιαγραφή), την πίεση εισόδου και τη 
δυναμικότητα του σταθμού. Τα διαγράμματα του κατασκευαστή του φίλτρου θα 
ενσωματώνονται στην τεχνική προσφορά του σταθμού. 
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Πτώση Πίεσης 
 

Η μέγιστη επιτρεπτή πτώση πίεσης στα φίλτρα πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση με 0.05 bar, 
σε ονομαστική ροή, και υπό πίεση 6 bar. 

 
Διαφορικό Μανόμετρο 

 

Κάθε φίλτρο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ένα διαφορικό μανόμετρο στην είσοδο και έξοδο 
με διαβάθμιση από 0 μέχρι 1 bar. Το διαφορικό μανόμετρο απομονώνεται μέσω διάταξης τριών 
κατάλληλων βανών. Το μανόμετρο πρέπει να αντέχει μια μέγιστη υπερπίεση 19 bar. 
Το διαφορικό μανόμετρο θα φέρει micro switches για τη μεταφορά του σχετικού σήματος στο 

pillar και από αυτό στο σύστημα scada. 
Αποστράγγιση-Εξαέρωση 

 

Στον πυθμένα του φίλτρου θα τοποθετηθεί σωλήνα αποστράγγισης 1 1/4” φλαντζωτή ή 
συγκολλητή. Η βάνα θα κλείνεται με τυφλή φλάντζα. 

 
 

5.11.2 Έλεγχοι 
 

Όλες οι κολλήσεις των σωμάτων των φίλτρων πρέπει να υπόκεινται σε ραδιογραφικό έλεγχο. 
Η ποιότητα των κολλήσεων πρέπει να θεωρηθεί σύμφωνα με τον κώδικα ASME, τμήμα VIII. 

 
Θα γίνει έλεγχος υδραυλικής δοκιμής σε 28.5 bar για τουλάχιστον 20 min. 

Τα πιστοποιητικά ελέγχου πρέπει να δίνονται από τον κατασκευαστή. 

 
5.12 Βάνες ακαριαίας διακοπής 

 
Σε κάθε ρεύμα του σταθμού θα τοποθετηθεί μια βάνα ακαριαίας διακοπής. Οι βάνες 
ακαριαίας διακοπής θα είναι ενσωματωμένες στους 2 ρυθμιστές ή ανεξάρτητα 
εγκατεστημένες χωρίς να επηρεάζουν τις απαιτούμενες διαστάσεις των καμπίνων και τον 
απαιτούμενο χώρο για την λειτουργία και τη συντήρηση. 

 
5.12.1 Χαρακτηριστικά 

 

Έστω : 

 
p = πίεση εξόδου του σταθμού M/R. 

 
po = ονομαστική πίεση εξόδου του ρυθμιστή(active) 

 
Η διακοπή πρέπει να γίνεται και για τις δυο περιπτώσεις : 

p > p1 

όπου : 
p1 = πίεση της οποίας η τιμή μπορεί να είναι μεταξύ 1.3 po και 1.5 po. 

p < p2 

όπου : 

p2 = πίεση της οποίας η τιμή μπορεί να είναι μεταξύ 0.7 po και 0.8 po. 
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Κάθε βάνα ακαριαίας διακοπής θα διαθέτει διακόπτη προσέγγισης (proximity switch) για την 
τηλεένδειξη της θέσης της. 

 
 

5.12.2 Έλεγχοι 
 

 υδραυλική δοκιμή αντοχής στα 28.5 bar, 

 δοκιμή στεγανότητας στην μέγιστη πίεση λειτουργίας, δηλ. 19 bar. 

 
Τα πιστοποιητικά δοκιμών πρέπει να δίνονται από τον κατασκευαστή. 

 
5.13 Ρυθμιστές 

 
Κάθε ρεύμα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με δύο ρυθμιστές έναν active και έναν monitor. O 
active ρυθμιστής θα είναι τύπου fail to open. Ο monitor ρυθμιστής θα είναι τύπου fail to close. 

 
Ο ρυθμιστής θα πρέπει να μπορεί να ανταποκριθεί σε όλο το εύρος ρυθμίσεων του σταθμού 
χωρίς να απαιτείται αλλαγή ελατηρίου. 

 
Οι ρυθμιστές είναι φλαντζωτοί. 

 
Έχουν ενδεικτικά του σημείου λειτουργίας τους. 

 
Οι ρυθμιστές είναι έμμεσης λειτουργίας (με την βοήθεια πιλότου ρύθμισης). 
Η ακρίβεια του ελέγχου της πίεσης εκτείνεται από το 5% μέχρι το 100% της παροχής. 

5.13.1. Χαρακτηριστικά 

Υλικό 
 

Χάλυβας κατά ASTM A216 WCB ή ισοδύναμο υλικό από πλευράς σχεδίασης των Σταθμών. 

 
Διευκρινίζεται ότι ως ισοδύναμο υλικό (προκειμένου για τους ρυθμιστές του σταθμού) 
θεωρείται χάλυβας με ισοδύναμες ή ανώτερες ιδιότητες του χάλυβα κατά ASTM A216 WCB, 
οι οποίες θα τεκμαίρονται είτε από πειραματικά δεδομένα πιστοποιημένων εργαστηρίων είτε 
από βιβλιογραφικά δεδομένα. 

 
Ονομαστική Ροή 

 

Η ονομαστική ροή των ρυθμιστών πρέπει να μετράται στις ακόλουθες συνθήκες: 
 

 πίεση εισόδου ρεύματος : 6 bar

 πίεση εξόδου ρεύματος : σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της Προδιαγραφής

 φυσικό αέριο ειδικής πυκνότητας : d = 0.61 

Πίεση εξόδου - σταθερότητα

Ο ρυθμιστής πρέπει να λειτουργεί χωρίς φαινόμενα pumping σε όλο το εύρος της ροής. 
 

Η πίεση εξόδου πρέπει να ρυθμίζεται από 1 έως 5 bar χωρίς να χρειάζεται αλλαγή εξοπλισμού 
( χωρίς να απαιτείται επί παραδείγματι αλλαγή ελατηρίων. 
Ο ρυθμιστής θα έχει ΑC up to 1%, SG up to 2.5%. 
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Στεγανότητα 
 

Οι ρυθμιστές πρέπει να είναι απόλυτα στεγανοί σε κατάσταση μηδενικής ροής. 

 
 

5.13.2 Έλεγχοι 
 

 υδραυλική δοκιμή αντοχής στα 28.5 bar, 

 δοκιμή στεγανότητας στην μέγιστη πίεση λειτουργίας, δηλ. 19 bar. 

 
Τα πιστοποιητικά δοκιμών πρέπει να δίνονται από τον κατασκευαστή. 

 
5.14 Ανακουφιστικές βάνες 

 
Σε κάθε ρεύμα τοποθετείται μια ανακουφιστική βάνα πριν τη βάνα εξόδου του ρεύματος. 

 
Η λειτουργία των ανακουφιστικών βανών πρέπει να διατηρείται σε μια πίεση 1.1 Po, όπου 
Po είναι η ονομαστική πίεση εξόδου του σταθμού. 

 
Η δυναμικότητα των ανακουφιστικών βανών πρέπει να είναι ίση με το 1.5-2.5 % της 
ονομαστικής ροής του σταθμού. 

 
Οι ανακουφιστικές βάνες συνδέονται με σωλήνα εξαερισμού, ο οποίος οδηγείται έξω από την 
καμπίνα και τερματίζει σε ύψος 2 μέτρα τουλάχιστον από το έδαφος. 

 
Στο άκρο του εξαεριστικού σωλήνα υπάρχει ειδική κεφαλή, ώστε να προστατεύεται από είσοδο 
νερών, βρωμιάς, εντόμων κλπ. Η διάμετρος του σωλήνα είναι τέτοια ώστε να αποφεύγεται η 
περίπτωση επιστροφής της πίεσης. 

 
5.15 Μετρητής αερίου 

 
5.15.1 Αντικείμενο 

 

Είναι η ακριβής μέτρηση του όγκου του φυσικού αερίου που παρέχεται στην έξοδο του 
σταθμού. To υλικό του μετρητή θα πρέπει να αντέχει σε πίεση λειτουργίας 4 bar και δύναται    

να είναι κατάλληλος τύπος χάλυβα ή αλουμινίου. 

 
5.15.2 Φύση του αερίου 

 

Το διερχόμενο αέριο είναι φυσικό αέριο. 

 
 

5.15.3. Τύπος μετρητή 
 

Ο μετρητής είναι τύπου τουρμπίνας (turbine meter), τιμολογιακός και πιστοποιημενος με την 
εκάστοτε ισχύουσα μετρολογική Οδηγία (εν προκειμενω την 68/2014). 

 
Ο μετρητής είναι φλαντζωτός.  
Οι φλάντζες του μετρητή θα είναι σύμφωνες με την παράγραφο 4.3 της παρούσας 
Προδιαγραφής. 

 
Η διατομή του μετρητή θα έχει την ίδια διάμετρο με την φλάντζα εξόδου του Σταθμού. 
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5.15.4 Συνθήκες λειτουργίας 
 

Μέγιστη Ροή 
 

Η μέγιστη ροή των μετρητών πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με την ονομαστική ροή του 
Σταθμού. 

 
Ο μετρητής πρέπει να έχει προσωρινή ικανότητα αντοχής σε υπερφόρτωση 20%. 

Ελάχιστη Ροή 

Η ελάχιστη ροή των μετρητών θα είναι κατ’ ελάχιστον ίση με το 5% της μέγιστης ροής. 

Ακρίβεια 

Η ακρίβεια των μετρητών πρέπει να ακολουθεί τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας. 

 
Για Q min. < Q < 0.2 Q max. = ± 2% 

Για 0.2 Q max. < Q < Q max. = ± 1% 

 
όπου : 

 
Q max. = μέγιστη ροή 
Q min. = ελάχιστη ροή 
Q = ρυθμός ροής 

 
 

Πτώση Πίεσης 
 

Η πτώση πίεσης στους μετρητές δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 mbar. 

 
Η μέτρηση αυτής της πτώσης πίεσης πρέπει να γίνεται στην μέγιστη ροή με αέρα. 

 
Η διεύθυνση ροής του μετρητή πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς και πάντοτε στο σώμα του 
μετρητή. 

 
 

5.15.5 Κεφαλή Ένδειξης 
 

Η κεφαλή ένδειξης πρέπει να έχει μαγνητικό οδηγό έτσι ώστε να μπορεί να προσανατολιστεί 
περιστρέφοντας την κεφαλή, χωρίς να θέτουμε τον μετρητή εκτός λειτουργίας. 

 
Θα έχει την δυνατότητα να συνδεθεί με άλλες βοηθητικές συσκευές (διορθωτές). 

 
Η κεφαλή του μετρητή πρέπει να διαθέτει τις παρακάτω γεννήτριες παλμών: 

 
Οι υπό προμήθεια μετρητές θα πρέπει να διαθέτουν τις εξής παλμογεννήτριες: 
LF παλμοί χαμηλής συχνότητας 
HF παλμοί υψηλής συχνότητας 
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5.15.6 Έλεγχοι  
 

Πριν την παράδοση στην ΔΕΔΑ, ο κατασκευαστής πρέπει να εκτελέσει δοκιμές πίεσης  στους 
μετρητές υπό πίεση 6 bar. 

 
Αυτοί οι έλεγχοι πρέπει να είναι το αντικείμενο των πιστοποιητικών. 

Το καλιμπράρισμα του μετρητή θα γίνει σε ατμοσφαιρική πίεση. 

5.15.7 Πινακίδα 
 

Ο μετρητής θα φέρει πινακίδα, στην οποία θα αναφέρονται τα παρακάτω: 
 

 το όνομα και τη φίρμα του κατασκευαστή,

 το είδος του μετρητή,

 ο αριθμός σειράς του μετρητή,

 η μέγιστη ροή,

 η ελάχιστη ροή,

 η μέγιστη πίεση λειτουργίας,

 η κατεύθυνση της ροής αερίου.
 για κάθε γεννήτρια παλμών θα αναφέρεται το πλήθος των παραγόμενων παλμών 

ανά m3


 
5.15.8 Εγκατάσταση 

 

Ο μετρητής θα εγκατασταθεί μετά τα ρυθμιστικά ρεύματα. Θα έχει τα μήκη ευθύγραμμων 
τμημάτων που καθορίζει ο κατασκευαστής πριν και μετά. Τα μήκη αυτά δεν θα είναι 
μικρότερα από 5D πριν τον μετρητή και 2 D μετά τον μετρητή (D η ονομαστική διάμετρος 
του αγωγού). 
Απαιτείται η τοποθέτηση διακοπτών ορίου (και) στις βάνες πεταλούδας πριν και μετά το 
μετρητή. 

 
5.16 Ρεύμα by-pass 

Θα εγκατασταθεί ρεύμα by pass στη μετρητική διάταξη του σταθμού.  

Η ονομαστική διάμετρος by-pass θα είναι τουλάχιστον 4’’ για κάθε είδος σταθμού. 

 
Στο ρεύμα by pass θα υπάρχει μία σφαιρική, φλαντζωτή βάνα πλήρους διάτρησης (full bore) 
κλάσης πίεσης ANSI 150. 

 
5.17 Ηλεκτρολογική υποδομή σταθμού 

 
Παρακάτω ακολουθεί σχέδιο καλωδιόδρομων που πρέπει να φέρει ο σταθμός: 
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5.18 Όργανα ένδειξης Πίεσης και Θερμοκρασίας 

 
Τα όργανα πίεσης και θερμοκρασίας που θα τοποθετηθούν στον Σταθμό, φαίνονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 της Προδιαγραφής. 

  
 
5.19. Γείωση - Γέφυρα Καθοδικής Προστασίας 

 
Στην γραμμή εισόδου και εξόδου του Σταθμού, θα τοποθετηθεί μονωτικός σύνδεσμος για να  
απομονωθεί ο Σταθμός από το σύστημα Καθοδικής Προστασίας του δικτύου. 

 
Το μεταλλικό πλαίσιο, καθώς και οι σωληνώσεις του Σταθμού θα συνδεθούν με μπάρα 
γείωσης, η οποία με τη σειρά της θα συνδεθεί με το τρίγωνο γείωσης που θα κατασκευαστεί 
πλησίον. 

 
Επίσης θα υπάρχει ειδικό κουτί σύνδεσης, με την βοήθεια του οποίου θα γίνεται η γεφύρωση 
της γραμμής εισόδου (πριν το μονωτικό σύνδεσμο εισόδου) και της γραμμής εξόδου (μετά το 
μονωτικό σύνδεσμο εξόδου). 

 
6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

 
6.1 Συγκολλήσεις 

 
Όλες οι συγκολλήσεις του Σταθμού θα ελεγχθούν 100% ραδιογραφικά. 
Προκειμένου για συγκολλήσεις για τις οποίες δεν ενδείκνυται ο ραδιογραφικός έλεγχος, θα 
χρησιμοποιηθεί η μαγνητική μέθοδος ελέγχου ή άλλη ισοδύναμη μέθοδος η οποία 
προβλέπεται για την περίπτωση από τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα. 
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Η διαδικασία συγκόλλησης (μέθοδος, ηλεκτρόδια, έλεγχος, πιστοποίηση 
ηλεκτροσυγκολλητή) θα είναι σύμφωνη με το ΑΡΙ1104. 

 
6.2 Συναρμολόγηση 

 
Η εγκατάσταση θα στηρίζεται σε κατάλληλα δομικά στηρίγματα ώστε να μην αναπτύσσονται 
τάσεις μεταξύ σωλήνων, οργάνων και εξαρτημάτων. 

 
Η συναρμολόγηση της εγκατάστασης θα γίνει από πεπειραμένο προσωπικό, σύμφωνα με τους 
αναφερόμενους κανόνες της τεχνικής. 

 
Μόνο ταινία τεφλόν θα χρησιμοποιηθεί σαν στεγανωτικό υλικό στα κοχλιωτά μέρη των 
οργάνων. 

 
Τα παρεμβύσματα, οι κοχλίες και τα περικόχλια θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
παρούσας Προδιαγραφής. 

 
7 ΚΑΜΠΙΝΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
7.1 ΠΛΑΙΣΙΟ 

 
Ο Σταθμός M/R θα συναρμολογηθεί και συνδεθεί σε μεταλλικό πλαίσιο. 

 
Κάθε εξάρτημα των ρευμάτων ρύθμισης αλλά και του μετρητικού τμήματος θα είναι κατά 
τέτοιο τρόπο συνδεδεμένο με το πλαίσιο, ώστε να επιτρέπεται η αποσυναρμολόγηση των 
φλαντζών χωρίς να διαταράσσεται η ευθυγράμμιση του ρεύματος. 

 
Το πλαίσιο θα είναι συγκολλητό και θα κατασκευαστεί έτσι ώστε να έχει αρκετή αντοχή και 
δυσκαμψία, για να υποβαστάζει ικανοποιητικά την εγκατάσταση τόσο κατά την λειτουργία 
όσο και κατά την μεταφορά. 

 
Η εγκατάσταση θα είναι συναρμολογημένη πάνω σε δοκούς. 

 
7.2 ΚΑΜΠΙΝΑ 

 
Ο Σταθμός θα τοποθετηθεί σε μη θερμαινόμενη και φυσικά αεριζόμενη καμπίνα, η οποία θα 
εξασφαλίζει επισκεψιμότητα σε όλα τα εξαρτήματα, καθώς και εύκολες συνδέσεις/ 
αποσυνδέσεις και ρυθμίσεις. 

 
Ενδεικτικό σχήμα φαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. 

Περιγραφή Καμπίνας 

Η καμπίνα θα είναι από φύλλα ανοξείδωτου χάλυβα Α316 πάχους 2 χλστ.. 
 

Θα φέρει οπές εξαερισμού ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής αερισμός του Σταθμού. Ο 
Ανάδοχος πρέπει να μεριμνήσει ώστε από τις θυρίδες εξαερισμού να μην εισέρχονται 
αντικείμενα ή υλικά στον Σταθμό. 

 
Οι θυρίδες εξαερισμού θα είναι περίπου 6% της συνολικής κάτοψης του Σταθμού και θα είναι 
ισοκατανεμημένες στους τοίχους της καμπίνας πλησίον της οροφής και του πυθμένα. 
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Στην όψη της καμπίνας θα υπάρχει διπλή ή τριπλή πόρτα με κλειδαριές ασφαλείας .Οι 
πόρτες θα ανοίγουν προς τα έξω και θα σταθεροποιούνται στις 90ο και 180ο. 

 
Η οροφή της καμπίνας πρέπει να έχει κλίση 10% και να υπερβαίνει την μπροστινή πόρτα 
κατά 5 cm. 
Η μηχανολογική κατασκευή της καμπίνας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην υπάρχουν 
αιχμηρές άκρες και ακμές ούτε στο εξωτερικό πλαίσιο ούτε στις πόρτες οι οποίες θα 
μπορούσαν να προκαλέσουν ατύχημα με τραυματισμό. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να 
τοποθετηθούν κατάλληλα υλικά (π.χ. προστατευτικά λάστιχα ή πλαστικά) όπου απαιτείται, 
όπως για παράδειγμα στο πλαίσιο της κάθε πόρτας. Ανάλογη μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί και 
για το σύνολο της κατασκευής της καμπίνας. 
H καμπίνα θα συνοδεύεται από αποσπώμενο σκαλοπάτι πρόσβασης στον εξοπλισμό του 
σταθμού ώστε να είναι ευχερής (στο μέσο άνθρωπο) η πρόσβαση για λόγους συντήρησης στον 
εξοπλισμό του σταθμού. 

 
Οι συνολικές διαστάσεις της καμπίνας δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τιμές που δίνονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 αυτής της προδιαγραφής. 

 
Η καμπίνα θα έχει εσωτερική επένδυση από ειδικό μονωτικό υλικό, ώστε να καλύπτονται οι 
απαιτήσεις θορύβου που αναφέρονται στο άρθρο 8. 

 
Το πλαίσιο και η καμπίνα πρέπει φέρουν άγκιστρα για ανάρτηση από γερανό. 

 
Το χρώμα της καμπίνας θα καθορίζεται στις παραγγελίες. Διαφορετικές αποχρώσεις θα 
μπορούσαν να ζητηθούν ανάλογα με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις. 

 
Ειδικά για τις καμπίνες των σταθμών απαιτείται πενταετής εγγύηση της αντοχής της 
καμπίνας στη διάβρωση και της καλής εφαρμογής του προστατευτικού υλικού (λάστιχο, 
πλαστικό κ.α.) ) το οποίο εγκαθίσταται περιμετρικά στην πόρτα της καμπίνας για να εμποδίσει 
τη διείσδυση νερού και σκόνης στο εσωτερικό του σταθμού. Οι μεντεσέδες της καμπίνας θα 
είναι μεταλλικοί, θα είναι τουλάχιστον τρεις ανά φύλλο πόρτας και θα συμπεριλαμβάνονται 
στην προαναφερόμενη εγγύηση της καμπίνας. 

 
8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΟΡΥΒΟΥ 

 
8.1 Αποτελεσματικά μέτρα θα ληφθούν για να αποφευχθούν θόρυβοι αεροδυναμικοί και 
από ταλαντώσεις, που υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια των Ελληνικών κανονισμών περί 
θορύβου. 
8.2 Η μείωση του θορύβου επιτυγχάνεται με το σωστό αεροδυναμικό σχεδιασμό 
σωληνώσεων και εξαρτημάτων, καθώς και με την κατάλληλη επένδυση των τοιχωμάτων της 
καμπίνας. 

 
8.3 Θα πρέπει να αποφεύγονται ξαφνικές αλλαγές στα μεγέθη και στις οδεύσεις των 
σωληνώσεων. Η ταχύτητα του αερίου δεν υπερβαίνει τα προδιαγραφόμενα όρια. 

 
8.4 Η τοποθέτηση σιγαστήρων (silencers) ή άλλων συστημάτων μείωσης θορύβου 
θεωρείται απαραίτητη προκειμένου να μειωθεί ο θόρυβος στα επίπεδα που αναφέρονται στο 
παρόν άρθρο 

 
8.5 Στα τεχνικά στοιχεία του Σταθμού θα αναφέρεται και το επίπεδο θορύβου (με τις 
πόρτες της καμπίνας ανοικτές σε απόσταση και κλειστές). Σε καμία περίπτωση δεν θα 
υπερβαίνει το 65dB (A) σε απόσταση ενός μέτρου κάθετα από τις σωληνώσεις με τις πόρτες 
της καμπίνας ανοικτές, ενώ με τις πόρτες κλειστές το επίπεδο θορύβου δεν θα υπερβαίνει τα 
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55dB (A)για την ονομαστική παροχετευτική ικανότητα του σταθμού σε πίεση εισόδου 19 bar 
και πίεση εξόδου 2 bar. 

 
8.6 Επίσης μετά την εγκατάσταση των σταθμών στο χώρο εγκατάστασης θα γίνει έλεγχος 
στάθμης θορύβου για να διαπιστωθεί εάν έχουν τηρηθεί οι σχετικές απαιτήσεις. 

 
 

9. ΒΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

 
9.1 Τα εξαρτήματα μέσα στον σταθμό θα βαφτούν, ώστε αφ’ ενός για να προστατεύονται, 
αφ’ ετέρου να είναι εύκολη η αναγνώρισή τους κατά την λειτουργία. 

 
9.2 Μετά την αμμοβολή των σωληνώσεων και την προστασία με ειδική αντισκωριακή 
βαφή, τα εξαρτήματα θα βαφτούν με δύο στρώσεις με τα παραπάνω χρώματα: 

 

Σωληνώσεις και εξαρτήματα (γωνιές, ταυ, 
καμπύλες) 

αλουμίνιο 

Βάνες που συνήθως είναι ανοικτές και 
εξοπλισμός που συνήθως είναι σε χρήση 

 
κίτρινο 

Βάνες που συνήθως είναι κλειστές και 
εξοπλισμός που συνήθως δεν είναι σε 
χρήση 

 
κόκκινο 

 
 

9.3 Η ποιότητα της βαφής θα είναι τέτοια που να αντέχει στις περιβαντολλογικές 
συνθήκες στο χώρο εγκατάστασης. 

 
10. ΕΛΕΓΧΟΙ - ΔΟΚΙΜΕΣ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 
Θα γίνουν οι παρακάτω έλεγχοι και δοκιμές στους βιομηχανικούς σταθμούς M/R. 

 

 Έλεγχος κατασκευαστικών σχεδίων 
ΕΑΤ (Engineering Acceptance Test).

 

 Δοκιμή - Επιθεώρηση των σταθμών στο Εργοστάσιο Κατασκευής 
FAT (Factory Acceptance Test).

 

 Δοκιμή - επιθεώρηση σταθμών μετά την αποθήκευση στον χώρο αποθήκης της ΔΕΔΑ 
STAT (Storage Acceptance Test).

 

 Ελεγχος - δοκιμές σταθμών μετά την εγκατάστασή τους στον χώρο εγκατάστασης 
SAT (Site Acceptance Test).

 
10.1 Έλεγχος κατασκευαστικών σχεδίων 

 
Ο Προμηθευτής θα παραδώσει στην ΔΕΔΑ, πριν την έναρξη κατασκευής, πλήρη 
κατασκευαστικά σχέδια, που θα περιλαμβάνουν τις καμπίνες των σταθμών και το σύνολο του 
εξοπλισμού με όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες για έγκριση στη ΔΕΔΑ. 
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10.2 Δοκιμή - Επιθεώρηση - Πιστοποίηση στο Εργοστάσιο Κατασκευής 

 
10.2.1 Δοκιμή Αντοχής 

 

Μετά την συναρμολόγησή του, ο Σταθμός θα υποβληθεί σε υδραυλική δοκιμή αντοχής σε 
πίεση 1.5 φορά την πίεση σχεδιασμού. 

 
Πριν την υδραυλική δοκιμή: 

 

 οι ρυθμιστές, οι ανακουφιστικές βάνες, οι μετρητές και άλλα παρόμοια εξαρτήματα, που 
έχουν δοκιμαστεί στο εργοστάσιο κατασκευής τους, θα αφαιρεθούν και στη θέση τους θα 
τοποθετηθούν τυφλές φλάντζες. Θα δοκιμαστούν βάνες, φίλτρα, σωληνώσεις και λοιπά 
εξαρτήματα.

 

 τα εξαεριστικά θα είναι ανοικτά, ώστε να επιτρέπουν την ελεύθερη μετακίνηση του αέρα 
από την εγκατάσταση.

 
Η πίεση δοκιμής είναι 28.5bar. 

 
Η διάρκεια της δοκιμής θα είναι τουλάχιστον 2 ώρες. 

Καμία διαρροή δεν είναι επιτρεπτή. 

 
10.2.2 Δοκιμή Στεγανότητας 

 

Μετά την συναρμολόγηση, οι εγκαταστάσεις πρέπει να ελεγχθούν για την στεγανότητά τους 
με άζωτο ή αέρα. Πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε όλα τα όργανα να αντέξουν στη δοκιμή 
στεγανότητας. 

 
Η πίεση δοκιμής είναι 19 bar. 

 
Η διάρκεια δοκιμής θα είναι τουλάχιστον 30min. 

Καμία διαφυγή δεν είναι επιτρεπτή. 

10.2.3 Δοκιμή Λειτουργίας 
 

Μετά την δοκιμή πίεσης, η εγκατάσταση θα υποβληθεί στη δοκιμή λειτουργίας. 

 
Κάθε συγκρότημα και όργανο στο σύστημα θα επιθεωρηθεί και θα δοκιμασθεί ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι η λειτουργία του είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του σχεδιασμού. 

 
Κατά την φάση υποβολής των κατασκευαστικών σχεδίων ο προμηθευτής θα υποβάλλει στην 
ΔΕΔΑ για έγκριση πλήρη φάκελο δοκιμών και ελέγχων των σταθμών. 

 
10.2.4 Πιστοποιήσεις 

 

Πιστοποιητικά θα δοθούν για κάθε σταθμό από τον κατασκευαστή. Στα πιστοποιητικά αυτά    

θα δηλώνεται σαφώς ότι η εγκατάσταση υποβλήθηκε και πέτυχε ικανοποιητικά όλες τις 
απαιτούμενες δοκιμές και ελέγχους, και ότι η εγκατάσταση ικανοποιεί όλες τις τεχνικές 
απαιτήσεις που αναφέρονται στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή. 
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Όλες οι δοκιμές των υλικών, τα υλικά συγκόλλησης, ο τρόπος συγκόλλησης, πιστοποιητικά, 
πορίσματα, ραδιογραφήσεις κλπ., που ζητούνται, θα υποβληθούν από τον Προμηθευτή. 

 
Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να πληροφορήσει σχετικά την ΔΕΔΑ σε χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον 20 ημερών πριν να πραγματοποιήσει τις δοκιμές και ελέγχους στο 
εργοστάσιο κατασκευής των σταθμών, ώστε να παρευρεθεί εκπρόσωπος της ΔΕΔΑ ή/ και 
Επιθεωρητής από γραφείο επιθεώρησης για να παρακολουθήσουν τις δοκιμές. 

 
                  10.3 Δοκιμή - Επιθεώρηση σταθμών στην αποθήκη της ΔΕΔΑ 

Μετά την τοποθέτηση των σταθμών στο χώρο αποθήκης, που θα υποδείξει η ΔΕΔΑ  θα 
γίνει: 

 

 ποσοτικός έλεγχος των σταθμών και

 οπτική επιθεώρηση όλων των εξαρτημάτων

 έλεγχος πιστοποιητικών.
Όλα τα ειδικά εξαρτήματα, όπως σφαιρικές βάνες, πλήρους διατρήσεως, ρυθμιστές, βάνες 
ακαριαίας διακοπής, φίλτρα κλπ. θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταλληλόλητας τύπου 
3.1.   
 

 
11. ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

 
Η προμήθεια των σταθμών θα πρέπει να συνοδεύεται με τεχνικό φάκελο για κάθε σταθμό 
ξεχωριστά, το οποίο θα μας δίνει τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες: 

 

 κατάλογο εξαρτημάτων και υλικών με αντίστοιχη αναφορά στο σχετικό διάγραμμα του 
σταθμού

 σχέδιο αναγνώρισης συγκολλήσεων

 τα πλήρη κατασκευαστικά σχέδια και τις λεπτομέρειες αυτών

 εγχειρίδιο με οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης, που θα αναφέρονται στα σχέδια της 
εγκατάστασης και της συναρμολόγησης ως και στα τεχνικά έγγραφα όλου του εξοπλισμού 
και των εξαρτημάτων.

 πληροφοριακά έγγραφα όλου του εξοπλισμού του κάθε σταθμού

 πληροφοριακά έγγραφα των οργάνων μέτρησης, που να δείχνουν σημεία ρύθμισης, 
κλίμακες, βαθμονομήσεις κλπ.

 τελική έκθεση αναφοράς δοκιμών και ελέγχων

 τα σημεία ρύθμισης πίεσης του κάθε σταθμού

 κατάλογος ανταλλακτικών με τους κωδικούς τους
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Ο τεχνικός φάκελος αποτελεί συστατικό στοιχείο της προμήθειας. 
 

Όλα τα εγχειρίδια εγκατάστασης, επισκευής και συντήρησης θα είναι πρωτότυπα (όχι 
φωτοτυπίες). 

 
12. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 

 
Κάθε εξάρτημα θα φέρει πινακίδα με τις παρακάτω πληροφορίες: 

 

 το όνομα του κατασκευαστή

 το έτος κατασκευής

 τον τύπο και αριθμό κατασκευής

 
Οι πινακίδες θα είναι από αλουμίνιο με χαραγμένα /συμπιεσμένα ανεξίτηλα γράμματα. 

Οι πινακίδες θα είναι γραμμένες στην Ελληνική γλώσσα. 

Σε εμφανές μέρος στην εξωτερική επιφάνεια της όψης του σταθμού θα τοποθετηθεί πινακίδα 
από αλουμίνιο με χαραγμένα ανεξίτηλα γράμματα, στην οποία θα αναγράφεται ο λογότυπος 
της  ΔΕΔΑ , η φράση «σταθμός φυσικού αερίου», τα τηλέφωνα ανάγκης της ΔΕΔΑ καθώς και 
τα ενδεικτικά απαγόρευσης καπνίσματος και χρήσης κινητών τηλεφώνων. 

 
 

13. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

 
Με την παράδοση των σταθμών, θα παραδοθούν στην ΔΕΔΑ, τα ανταλλακτικά, αναλώσιμα και 
εργαλεία που προβλέπονται στην διακήρυξη της  προμήθειας των σταθμών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 
 
 

 
ΤΥΠΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ M/R 
 

 
 

ΕΙΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝΜ/R 

 
ΤΕΧΝΙΚΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

ΤΥΠΟΣ 10 

MR-IND-10 

ΤΥΠΟΣ 11 

MR-IND-11 

ΤΥΠΟΣ 12 

MR-IND-12 

ΤΥΠΟΣ 1 

MR-IND-1 

ΤΥΠΟΣ 21 

MR-IND-21 

ΤΥΠΟΣ 2 

MR-IND-2 

ΤΥΠΟΣ 3 

MR-IND-3 

ΤΥΠΟΣ 4 

MR-IND-4 

ΕΙΣΟΔΟΣ 
 

Μέγιστη Πίεση πριν τον 
ρυθμιστή 
Ελάχιστη Πίεση πριν τον 
ρυθμιστή 
Μέγιστη ταχύτητα αερίου 

 
 

bar 

bar 

m/ 
s 

 
 

19 
 

6 
 

25 

 
 

19 
 

6 
 

25 

 
 

19 
 

6 
 

25 

 
 

19 
 

6 
 

25 

 
 

19 
 

6 
 

25 

 
 

19 
 

6 
 

25 

 
 

19 
 

6 
 

25 

 
 

19 
 

6 
 

25 

 

ΕΞΟΔΟΣ 
 

Μέγιστη Πίεση μετά τον 
ρυθμιστή 
Ελάχιστη Πίεση πριν τον 
ρυθμιστή 
Μέγιστη ταχύτητα αερίου 

 
 

bar 

bar 

m/ 
s 

 
 

4.4 
 

1 
 

25 

 
 

4.4 
 

1 
 

25 

 
 

4.4 
 

1 
 

25 

 
 

4.4 
 

1 
 

25 

 
 

4.4 
 

1 
 

25 

 
 

4.4 
 

1 
 

25 

 
 

4.4 
 

1 
 

25 

 
 

4.4 
 

1 
 

25 

 

Ενδεικτικές διαστάσεις 
καμπίνας (LxWxH) 

 

m 
 

2x0.8x2 
 

2x0.8x2 
 

2x1x2 
 

2.2x1x2 
 

2.2x1x2 
 

2.2x1x2 
 

2.7x1x2 
 

4.3x1.2x2 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΘΜΩΝ (Νm3/h) 

 

 

 

Πίεση μετά τον 
ρυθμιστή 

 
 

ΤΥΠΟΣ 10 

 
 

ΤΥΠΟΣ 11 

 
 

ΤΥΠΟΣ 12 

 
 

ΤΥΠΟΣ 1 

 
 

ΤΥΠΟΣ 21 

 
 

ΤΥΠΟΣ 2 

 
 

ΤΥΠΟΣ 3 

 
 

ΤΥΠΟΣ 4 

 

1 bar 
 

320 
 

500 
 

800 
 

1300 
 

2000 
 

3200 
 

5000 
 

8000 

 

2 bar 
 

480 
 

750 
 

1200 
 

1950 
 

3000 
 

4800 
 

7500 
 

12000 

 

3 bar 
 

640 
 

1000 
 

1600 
 

2600 
 

4000 
 

6400 
 

10000 
 

16000 

 

4 bar 
 

800 
 

1250 
 

2000 
 

3250 
 

5000 
 

8000 
 

12500 
 

20000 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
 

 
 

A/A 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΤΥΠΟΥ 
10,11,12,1,2,21,3 

MR-IND-1/2/3 

ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΤΥΠΟΥ 4 

MR-IND-4 

 
 

1 Μονωτικός σύνδεσμος εισόδου 1 1  

2 Σφαιρική βάνα πλήρους διάτρησης 2 2  

3 Φίλτρο αερίου με διαφορικό μανόμετρο το 

οποίο θα φέρει micro switch για σύνδεση με 
το πιλαρ και το σύστημα scada 

2 2  

4 Βάνα ακαριαίας διακοπής 2 2  

5 Ρυθμιστής αερίου 2 2  

6 Eπιτηρητής Ρυθμιστής 2 2  

7 Βάνα τύπου πεταλούδας 4 4  

8 Σφαιρική βάνα πλήρους διάτρησης (βάνα by 
pass) 

1 1  

9 Ανακουφιστική βάνα (relief) 2 2  

10 Μετρητής τουρμπίνας 1 1  

11 Διορθωτής ΡΤΖ  1 1  

12 Μονωτικός σύνδεσμος εξόδου 1 1  

13 Αναμονή για μανόμετρο με βάνα-τάπα 2 2  

14 Ενδείκτης πίεσης (0-25bar) 3 3  

15 Μεταδότης πίεσης (0-25bar) 1 1  

16 Ενδείκτης πίεσης (0-6bar) 3 3  

17 Εξαεριστικός σωλήνας με διπλή σφαιρική 
βάνα 

2 2  

18 Χαλύβδινη σφαιρική βάνα 3 3  

19 Σφαιρική βάνα καθαρισμού (στην 
αποστράγγιση του φίλτρου) 

2 2  

20 Κεφαλή εξαεριστικού 1 1  

21 Μεταδότης πίεσης (0-6bar) 1 1  

22 Θερμοκυψέλη (Thermowell) 2 1  

 
ΥΛΙΚΑ ΣΤΑΘΜΩΝ 
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 ΑΛΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

 Καμπίνα 

 

 Πλαίσιο 

 

 Σύνδεση για τον εξοπλισμό γείωσης 

 

 Γεφυρώματα γείωσης μεταξύ 
μεταλλικών μερών 

 

 Δύο φλάντζες τύπου 8 (figure 8) για 

την είσοδο και την έξοδο του 
σταθμού οι οποίες θα παραδίδονται 
χωριστά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
 

 
 
 
 
  
  

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
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Σχηματικό Διάγραμμα βιομηχανικού σταθμού 
 

 
Σύμβολο Περιγραφή 

BV-01 Ball Valve - Input pipe 

CF-01 Filter 

FT-01 Turbine Gas Meter (short body - non 
fiscal) 

R-01 Regulator 

SAV-01 Slam Shut Valve 

BV-02 Ball Valve - Output pipe 

PI-01 Pressure Indicator - Input pipe 

PI-02 Pressure Indicator - Output pipe 

DPI Differential Pressure Indicator 

PT-01 Pressure Transmitter - Input pipe 

PT-02 Pressure Transmitter - Output pipe 

TT-01 Temperature Transmitter 

TΗ Thermowell 

DV-01 Draining Valve 

FT Turbine Meter 

PTZ PTZ corrector 

NV Needle valve 

VF-01 Butterfly valve 

VF-02 Butterfly valve 

VV Venting Valve (ball type) 

 

Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται throttle valve και καταγραφικό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 
 
 
 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ 
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ 
ΜΟΝ. Α.Ε. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

MRS4.065 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΑΘΜΟΙ MRS 4.065 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 
  

 
 
 
 
 
 
  
                                                                                                                        ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 





 
                                                     Σελίδα 2 από 5 

 

Περιεχόμενα 
 

1. Αντικείμενο .............................................................................................................3 

 

2. Περιγραφή ..............................................................................................................3 

2.1 Χαρακτηριστικά .................................................................................................3 

2.2. Σφαιρική Βάνα..................................................................................................3 

2.3. Ρυθμιστής αερίου .............................................................................................3 

2.4. Μετρητής αερίου τύπος G 40 ...........................................................................4 

2.5. Μανόμετρα .......................................................................................................4 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
                                                     Σελίδα 3 από 5 

 

1. Αντικείμενο 
 

Η τεχνική περιγραφή αναφέρεται  στους σταθμούς M/R χαμηλής πίεσης για μικρούς 

καταναλωτές  μέχρι 65 Nm3/h.  

 

2. Περιγραφή 
 

2.1 Χαρακτηριστικά 
 

Σταθμός ρύθμισης – μέτρησης  

Πίεση εισόδου 4/1 bar 

Πίεση εξόδου 23-350 mbar 

Παροχή 65 Nm3/h.  

O σταθμός  M/R τοποθετείται εντός μεταλλικής ανοξείδωτης καμπίνας διαστάσεων 1χ0,8m 

και βάθους 0,5m  η οποία έχει δυνατότητα επίτοιχης ή επιδαπέδιας τοποθέτησης. 

Η καμπίνα του σταθμού M/R έχει πόρτα μόνο από την .μπροστινή πλευρά. Η καμπίνα έχει 

περσίδες αερισμού ή επί της πόρτας ή στις παράπλευρες επιφάνειες. Ο σταθμός M/R  θα έχει 

ρεύμα διέλευσης του φυσικού αερίου και θα αποτελείται από τα εξής: 

 Βάνα εισόδου ορειχάλκινη με ενσωματωμένο σφαιροκωνικό σύνδεσμο ώστε να είναι 

δυνατή η σύνδεση της με σωλήνα ΡΕ Φ32. 

 Ρυθμιστή αερίου διπλού σταδίου με ενσωματωμένο φίλτρο και βαλβίδα shut off 

max/min βαλβίδα pressure relief και μηχανισμό excess flow cut off. 

 Μετρητή αερίου διαφραγματικού τύπου. 

 Διορθωτή όγκου PTZ 

 Σωλήνα εξόδου του σταθμού. 

 Μανόμετρα πιέσεως εισόδου-εξόδου. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των παραπάνω υλικών περιγράφονται παρακάτω. 

 

2.2. Σφαιρική Βάνα 
 
Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα περιστροφής ¼ με ένα σφαιροκωνικό σύνδεσμο και ένα 

εξάρτημα μετάλλου-πλαστικού . Προδιαγραφή ΔΕΔΑ ΡΕΜS 15      

 

2.3. Ρυθμιστής αερίου 
 

 Ρυθμιστής διπλού σταδίου 

 Πίεση εισόδου μέγιστη 4 bar  ελάχιστη 1 bar. 

 Πίεση εξόδου μέγιστη 350 mbar 
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 Παροχή 65 Nm3/h. 

 Θα φέρει βαλβίδα shut of max/min 

 Θα φέρει βαλβίδα pressure relief 

 Θα φέρει μηχανισμό Excess flow cut off 

 

2.4. Μετρητής αερίου τύπος G 40 
 

 Κατάλληλος για μέτρηση φυσικού αερίου 

 Αντιπυρικός και με αντοχή σε θερμοκρασία εξωτερικού χώρου τουλάχιστον 650Ο C 

για 0,5 ώρα. 

 Κατασκευασμένος από στερεά υλικά με μικρές εσωτερικές τάσεις και ανθεκτικά στη 

διάβρωση από τυχόν συμπυκνώσεις 

 Θα συνοδεύετε από σχεδιάγραμμα πτώσεως πίεσης (ΔΡ) σε όλο το εύρος της 

μέτρησης καθώς και σχεδιαγράμματα ανεκτού σφάλματος μέτρησης. 

 Θα αποκλείεται η αντίστροφη λειτουργία του. 

 Ο μετρητής θα έχει δύο στόμια εισόδου και εξόδου του αερίου. Τα στόμια θα 

βρίσκονται στο επάνω μέρος του μετρητή. 

 Θα φέρουν συσκευή ηλεκτρονικής τηλεμέτρησης (pulse transmitter) και θα 

συνοδεύονται από τους αντίστοιχους κονέκτορες. 

 Να είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις της οδηγίας του συμβουλίου Ευρωπαϊκών 

κοινοτήτων υπ’ αριθμ. 82/623 ΕΟΚ σχετικά με μέτρηση όγκου. 

 Μέγιστη παροχή λειτουργίας 0,5 bar. 

 Ελάχιστη παροχή 0,400 m3//h 

 Μέγιστη παροχή 65 Νm3//h 

 Διάφραγμα συνθετικό 

 Είσοδος -έξοδος 2 ½΄΄ 

 
 

2.5. Μανόμετρα  

  
 Κατάλληλο για φυσικό αέριο 

 Μανόμετρο γλυκερίνης Φ50 mm 

 Μανόμετρο εισόδου 0-6 bar 

 Μανόμετρο εξόδου 0-1 bar 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  
Σταθμοί Μ/Ρ Βιομηχανικών και Μεγάλων Εμπορικών Καταναλωτών 

Με Πίεση Εισόδου 1,5 έως 4 bar 
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1   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

  

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται στους Σταθμούς M/R Φυσικού Αερίου (Φ.Α.), οι 

οποίοι θα εγκατασταθούν για τη ρύθμιση της πίεσης και τη μέτρηση του τροφοδοτούμενου 

αερίου στους βιομηχανικούς και μεγάλους εμπορικούς καταναλωτές.  

Η ονομαστική δυναμικότητα των σταθμών κυμαίνεται από το 100 Nm3/h μέχρι τα 1.600 

Nm3/h H πίεση εισόδου κυμαίνεται από τα 1,5 έως τα 4 bar,   

Η πίεση εξόδου θα καθορίζεται στην παραγγελία.   

Η παρούσα τεχνική περιγραφή καλύπτει τα βασικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις για τους 

Σταθμούς αερίου.   

 

 2.  ΤΥΠΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ  

 

 Οι Βιομηχανικοί Σταθμοί Φ.Α. είναι 7 τύπων:  

  

Α/Α  
ΚΩΔΙΚΟΣ  

ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΠΙΕΣΗ 

ΕΞΟΔΟΥ  

ΜΕΓΙΣΤΗ 

ΠΑΡΟΧΗ  

(Nm3/h) (bar)  





  

1  MRS 4.100  0,3 - 1  130 στα 0.3 bar  

2 MRS 4.160  0,3 - 1  200 στα 0.3 bar  

3 MRS 4.250  0,3 - 1  325 στα 0.3 bar  

4 MRS 4.400  0,3 - 1  520 στα 0.3 bar  

5 MRS 4.650  0,3 - 1  850 στα 0.3 bar  

6 MRS 4.1000  0,3 - 1  1300 στα 0.3 bar  

7 MRS 4.1600  0,3 - 1  2080 στα 0.3 bar  

  

 

 

 

 

3    ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

3.1  Συμβατότητα υλικών με το Φυσικό Αέριο  

Τα εξαρτήματα του Σταθμού που είναι σε επαφή με το αέριο θα κατασκευαστούν από υλικά 

κατάλληλα για φυσικό αέριο.  

  

3.2  Θερμοκρασία - Υγρασία  

Θερμοκρασία περιβάλλοντος :   -10°C έως 55°C  

Θερμοκρασία αερίου      0°C έως 20°C x Σχετική Υγρασία (μέγιστη)   100%  

  

 3.3  Πίεση Λειτουργίας  

Όλες οι αναφερόμενες πιέσεις είναι σχετικές πιέσεις.  

Πίεση εισόδου   1,5 έως 4 bar    

Πίεση εξόδου    0.3-1.0 bar  

Η πίεση εξόδου θα καθορίζεται στην παραγγελία και θα γίνεται η ανάλογη διαστασιολόγηση 

του εξοπλισμού.   





  

Η ονομαστική ροή των Σταθμών M/R θα μετράται με σχετική πυκνότητα φυσικού αερίου 0.61 

σε συνθήκες που περιγράφονται στην παράγραφο 3 αυτής της τεχνικής περιγραφής.  

  

3.4  Ταχύτητα Ροής Αερίου  

Η ταχύτητα του αερίου στο φίλτρο και γενικά  στις σωληνώσεις του σταθμού δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τα 25 m/sec. Είναι δυνατόν σε επιμέρους τμήματα που δεν επηρεάζουν τη 

λειτουργικότητα του σταθμού (όπως  το τμήμα εκτόνωσης της πίεσης στην έξοδο του ρυθμιστή 

και η είσοδος του ρυθμιστή ) να εξετασθεί τοπική αύξηση της ταχύτητας μικρής κλίμακας  της 

τάξης του 20% περίπου.   

 

   

 

4  ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   

4.1  Σχηματικό Διάγραμμα Σταθμών M/R  

Το Σχηματικό διάγραμμα των Σταθμών δίδεται στο άρθρο 16 της παρούσας προδιαγραφής.   

  

 4.2.  Δομή του Βιομηχανικού Σταθμού M/R.  

Ο σταθμός θα αποτελείται από δύο όμοια ρυθμιστικά ρεύματα, το  ένα σε λειτουργία, το 

άλλο σε αναμονή.  

Σε ειδικές περιπτώσεις και κατόπιν σχετικής παραγγελίας από την ΔΕΔΑ είναι δυνατόν ο 

σταθμός να είναι μονού ρεύματος.  

Επίσης είναι δυνατόν κατόπιν παραγγελίας να ζητηθεί η προσθήκη τρίτου ρυθμιστικού 

ρεύματος με πίεση εξόδου 25 mbar  και περιορισμένης δυναμικότητας. Στο ρεύμα αυτό 

τοποθετείται μετρητής  θετικής μετατόπισης (rotary meter)  η δυναμικότητα του οποίου 

καθορίζεται κατά περίπτωση στη συγκεκριμένη παραγγελία. Το ρεύμα αυτό θα κατασκευαστεί 

με  χρήση φλαντζωτών και όχι βιδωτών συνδέσεων. 

Προκειμένου για σταθμούς δύο ρευμάτων, κάθε ρεύμα θα έχει δυνατότητα 100% της 

ονομαστικής ροής. 

Στο τέλος των ρευμάτων ρύθμισης ακολουθεί το μετρητικό τμήμα του Σταθμού. Προκειμένου 

για τους σταθμούς MRS 4100, MRS 4160 και 4250, θα τοποθετηθεί μετρητής  θετικής 

μετατόπισης(rotary meter)  ή μετρητής τουρμπίνας (turbine meter) κατόπιν παραγγελίας της 

ΔΕΔΑ. Προκειμένου  για τους τύπους σταθμών MRS 4.400, MRS 4.650, MRS 4.1000 και MRS 





  

4.1600 θα τοποθετηθεί  μετρητής τουρμπίνας (turbine meter) εκτός αν κατά την παραγγελία 

ζητηθεί μετρητής rotary.   

  

4.2.1 Εξαρτήματα εισόδου εξόδου   

Στην είσοδο  θα τοποθετηθεί μεταβατικό εξάρτημα PE-metal). Στην έξοδο θα τοποθετηθεί  

μονωτικός σύνδεσμος είτε, κατόπιν παραγγελίας της ΔΕΔΑ, μεταβατικό εξάρτημα PE-metal.  

Επίσης στην είσοδο θα τοποθετηθεί αναμονή υπό μορφή ταυ μετά την φλάντζα και πριν την 

βάνα εισόδου, προκειμένου να συνδεθεί μανόμετρο και να ασκηθεί πίεση αντίθετα προς τη 

φορά της ροής του αερίου προκειμένου να επανοπλισθεί το flow limitor της παροχής. 

 

4.2.2  Δυναμικότητα ροής του Σταθμού M/R  

Τα ρυθμιστικά και μετρητικά στοιχεία του σταθμού θα πρέπει να ανταποκρίνονται χωρίς 

λειτουργικά προβλήματα   στο 120%  της μέγιστης παροχής, όπως ορίζεται στο  άρθρο 2. σε 

όλο το εύρος πιέσεων εξόδου που ορίζονται στη παράγραφο 3.3 και σε πίεση εισόδου 1,5-4  

bar σε όλο το εύρος της  θερμοκρασίας εισόδου του αερίου (παράγραφος  3.2)  

    

5.   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

  

Τα χαρακτηριστικά των εξαρτημάτων, τα οποία αποτελούν τον Σταθμό M/R περιγράφονται 

παρακάτω : 

Διευκρινίζεται ότι όπου αναφέρεται ο όρος «ισοδύναμο υλικό», θεωρείται υλικό ιδίου τύπου με 

αυτό που προτείνεται στην παρούσα προδιαγραφή, το οποίο έχει ιδιότητες ισοδύναμες ή 

ανώτερες από το προτεινόμενο. Η ισοδυναμία του υλικού θα τεκμαίρεται από τον 

κατασκευαστή είτε με πειραματικά δεδομένα πιστοποιημένων εργαστηρίων είτε με 

βιβλιογραφικά δεδομένα. 

 

5.1  Ονομαστικά μεγέθη  

Τα ονομαστικά μεγέθη των σταθμών δίνονται στο άρθρο 2 της παρούσας τεχνικής 

περιγραφής.. 

5.2  Σωλήνες και εξαρτήματα  

Το υλικό των βασικών σωληνώσεων  που χρησιμοποιείται για την κατασκευή του Σταθμού 

M/R, είναι χαλύβδινος αγωγός χωρίς ραφή, κατά API 5L, Grade B ή L195 κατά EN 10255.  

Το ελάχιστο πάχος σωληνώσεων είναι :  





  

    για DΝ μέχρι 6”      :  4.8 mm  

             για DΝ από 8” έως 12” :  6.35 mm  

Σε κάθε άλλη περίπτωση  ο συντελεστής σχεδιασμού για την εύρεση του πάχους των 
τοιχωμάτων θα είναι 0.4.  

Tα εξαρτήματα πρέπει να είναι συγκολλητά, από χάλυβα ASTM A  234 WPB ,MSS SP 75 ή 

άλλο αμερικανικό πρότυπο ή πρότυπο ISO εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του για 

τη ζητούμενη κλάση πίεσης. Οι διαστάσεις τους πρέπει να είναι σύμφωνες με ANSI B 16.9.   

Η πίεση σχεδιασμού  του Σταθμού θα είναι 10 bar προκειμένου για τον  εξοπλισμό πριν τον 

ρυθμιστή και 6 bar προκειμένου για τον εξοπλισμό μετά τον ρυθμιστή.  

  

5.3  Σωληνώσεις και ρακόρ των οργάνων  

Οι σωληνώσεις των οργάνων και οι συνδέσεις τους πρέπει να είναι ανοξείδωτες ώστε να 

είναι ανθεκτικές στις διαβρώσεις.   

Τα ρακόρ θα είναι τύπου “ΕRMETO”.  

  

5.4  Φλάντζες  

Υλικά  

Οι φλάντζες θα είναι δύο τύπων: φλάντζες  slip on είτε φλάντζες  με συγκολλητό λαιμό. Το  

υλικό κατασκευής τους θα είναι  συγκολλούμενος ανθρακούχος χάλυβας.  

  

Μηχανικά χαρακτηριστικά  

Τα βασικά μηχανικά χαρακτηριστικά προσδιορίζονται στο πρότυπο ASTM A 104. Η κλάση 

πίεσης των φλαντζών θα είναι κατά ANSI 150 / ΡΝ 10.  

  

Πρότυπα αναφοράς 

Υλικά    :  ASTM A 105 ή άλλο αμερικανικό πρότυπο ή πρότυπο ISO εφόσον εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του για τη ζητούμενη κλάση πίεσης.   

 

Έλεγχοι : 

Διαστάσεις  :   Σύμφωνα με ANSI B 16-5  

Πίεση  :  ANSI B 16-5  

 οπτική επιθεώρηση φινιρίσματος  

  έλεγχος διαστάσεων : σύμφωνα με το ANSI πρότυπο B 16-5,  





  

  έλεγχος των πιστοποιητικών συμφωνίας των υλικών και των μηχανικών 

χαρακτηριστικών.  

Σήμανση 

Οι ακόλουθες ενδείξεις πρέπει να δίνονται στην πλευρά κάθε φλάντζας:  

 ονομαστική διάμετρος,  

 κλάση  

  τύπος χάλυβα  

 αρχικά ή όνομα κατασκευαστή. 

  

5.5   Παρεμβύσματα  

  

Πρέπει να γίνονται από υλικά που είναι κατάλληλα για Φυσικό Αέριο. Πρέπει να είναι ΡΝ 10 

και συμβατά με την επιλεγείσα φλάντζα και πρέπει να αντέχουν στην πίεση και θερμοκρασία 

λειτουργίας. Δεν πρέπει να περιέχουν αμίαντο στην σύστασή τους.  

  

    

Πρότυπα αναφοράς  

 υλικά    : ANSI B 16-5 ή άλλο αμερικανικό πρότυπο ή πρότυπο ISO εφόσον εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής του για τη ζητούμενη κλάση πίεσης.  

 διαστάσεις : ANSI B 16-5  

  

5.6   Κοχλίες  

Πρέπει να κατασκευάζονται από σφυρήλατες ράβδους χρωμιο-μολυβδενικού χάλυβα. Οι 

κοχλίες θα είναι γαλβανισμένοι είτε ανοξείδωτοι .     

Θα είναι κατάλληλοι από πλευράς σχεδιασμού και αντοχής για τις επιλεγείσες φλάντζες.   

Τα σπειρώματα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες Προδιαγραφές ISO.  

   

Συνθήκες λειτουργίας  

Θα χρησιμοποιούνται για συναρμολόγηση των φλαντζών.  

Η μέγιστη πίεση λειτουργίας θα είναι θα είναι η προβλεπόμενη από το ANSI B 150/ΡΝ 10.  

  

Πρότυπα αναφοράς   

 υλικά    : ASTM A 193 Gr. B7 ή άλλο αμερικανικό πρότυπο ή πρότυπο ISO εφόσον 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του για τη ζητούμενη κλάση πίεσης  

 διαστάσεις    : ANSI B 16-5  





  

 σπειρώματα  : Κατά ISO  

  

 

5.7   Περικόχλια  

Υλικά  

Τα εξαγωνικά παξιμάδια πρέπει να γίνονται από ράβδους  ανθρακούχου  χάλυβα. Τα 

περικόχλια θα είναι γαλβανισμένα ή ανοξείδωτα , συμβατά με τους επιλεγέντες κοχλίες 

προσδιορίζεται στο ASTM πρότυπο Α 194 ή άλλο αμερικανικό πρότυπο ή πρότυπο ISO.  

Χημική σύσταση 

Η χημική σύσταση εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του για τη ζητούμενη κλάση 

πίεσης.  

Συνθήκες λειτουργίας  

Θα χρησιμοποιούνται για συναρμολόγηση των φλαντζών.  

Η μέγιστη πίεση λειτουργίας θα είναι  η προβλεπόμενη από το ANSI B 150 / ΡΝ 10.  

  

Πρότυπα αναφοράς  

 υλικά    : ASTM A 194 Gr. 2Η ή άλλο αμερικανικό πρότυπο ή πρότυπο ISO εφόσον 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του για τη ζητούμενη κλάση πίεσης  

 διαστάσεις     : ANSI B 16-5  

 σπειρώματα  : Κατά ISO  

  

5.8  Μονωτικός Σύνδεσμος  

Γενικά  

Στην περίπτωση που η εσωτερική εγκατάσταση του πελάτη είναι χαλύβδινη, εγκαθίσταται 

στην έξοδο του σταθμού μονωτικός σύνδεσμος.  Στην περίπτωση που το εσωτερικό δίκτυο 

του πελάτη είναι από ΡΕ, αντί του μονωτικού συνδέσμου εγκαθίσταται στην έξοδο του 

σταθμού μεταβατικό εξάρτημα ΡE-Steel. Σε κάθε παραγγελία η ΔΕΔΑ θα προσδιορίζει το 

ποσοστό των σταθμών που θα έχουν το ένα ή το άλλο εξάρτημα στην έξοδο τους. Ο μονωτικός 

σύνδεσμος θα είναι τύπου μπλοκ.   

  

Υλικά  





  

Τα μεταλλικά τμήματα των μονωτικών συνδέσμων θα γίνονται από συγκολλήσιμο ανθρακούχο 

χάλυβα. Η χημική σύσταση και τα μηχανικά χαρακτηριστικά του χάλυβα θα πρέπει να είναι 

σύμφωνα με τις οδηγίες των ακόλουθων προδιαγραφών: ASTM A 234, grade WPB και API 

5L, grade  B  ή άλλο εφαρμοζόμενο αμερικανικό πρότυπο ή πρότυπο ISO.  

Τα  υπόλοιπα υλικά πρέπει να επιλεγούν σύμφωνα με τις συνθήκες χρησιμοποίησης έτσι 

ώστε η ηλικία τους, η δράση των συστατικών του  αερίου και των εξωτερικών παραγόντων 

να μην τροποποιούν πρόωρα τα χαρακτηριστικά και την απόδοση του συνδέσμου.  

  

Όλα τα μέρη του συνδέσμου πρέπει να είναι ανθεκτικά σε  μηχανικές, χημικές και θερμικές 

επιδράσεις, που ενδεχομένως υποστούν.  

  

Σχεδίαση και Διαστάσεις  

Οι μονωτικοί σύνδεσμοι πρέπει να είναι τύπου μπλόκ και να μην μπορούν να 

αποσυναρμολογηθούν σε κομμάτια.   

  

Η κλάση πίεσης είναι  σύμφωνη με το ΑNSI 150 / PN 10 . Οι σωλήνες που χρησιμοποιούνται 

για την κατασκευή των συνδέσμων πρέπει να  είναι σύμφωνοι με το πρότυπο API 5L, grade 

B.  

  

Η εσωτερική διάμετρος των  μονωτικών συνδέσμων δεν πρέπει να  είναι μικρότερη από το 

96% της εσωτερικής διαμέτρου των χαλυβδοσωλήνων  στους οποίους πρόκειται να 

τοποθετηθούν.   

  

Διαδικασία Κατασκευής  

Οι συγκολλήσεις πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες της  προδιαγραφής API 1104.  

  

Η εξωτερική επιφάνεια του συνδέσμου θα πρέπει να προστατεύεται με εποξειδική επικάλυψη, 

πάχους τουλάχιστον 500 μm.   

       

Η εσωτερική επιφάνεια των μονωτικών συνδέσμων πρέπει να προστατεύεται με εποξειδική 

επικάλυψη, πάχους τουλάχιστον 60 μm.   

  

Η εποξειδική επικάλυψη πρέπει να αντέχει στο περιβάλλον φυσικού αερίου, σε 

συμπυκνώματα που τυχόν μεταφέρει, και να είναι ανθεκτικό σε σωματίδια (σκόνες κλπ.) που 

τυχόν μεταφέρει το αέριο.  

  

Ειδικές Προδιαγραφές για Μονωτικούς Συνδέσμους  





  

Ο αναφερόμενος τύπος μονωτικού συνδέσμου θα είναι  φλαντζωτός   

Οι   φλάντζες πρέπει να συμφωνούν με τις απαιτήσεις των  προδιαγραφών ANSI B 16.5, 

κλάση  150 και ASTM A 105 και να είναι συμβατή με τη φλάντζα εξόδου του σταθμού.   

  

Πρέπει να προβλεφθεί επίσης, μια ικανοποιητική, διαρκής, αντιδιαβρωτική, μη αγώγιμη 

προστασία των εξωτερικών μεταλλικών τμημάτων (εκτός από την  επιφάνεια της φλάντζας).  

              

Έλεγχος Ποιότητας  

  

Δοκιμές και Επιθεωρήσεις 

Ο κατασκευαστής εγγυάται και βεβαιώνει ότι οι μονωτικοί σύνδεσμοι είναι σύμφωνοι με την 

παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή.  

  

Ο κατασκευαστής θα κάνει τις δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο ASTM A234 και όπως  

προσδιορίζεται παρακάτω.  

  

Για κάθε παρτίδα, η χημική σύσταση του  χάλυβα πρέπει να καθορίζεται και τα μηχανικά 

χαρακτηριστικά πρέπει να  ελέγχονται όπως προβλέπεται στο πρότυπο ASTM A 234.  

  

Οι σωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του μονωτικού συνδέσμου πρέπει 

να ελεγχθούν σύμφωνα με το πρότυπο API 5L.  

  

Όλες οι συγκολλήσεις θα ελέγχονται ραδιογραφικά κατά API 1104.  

  

Πριν την μόνωση, οι μονωτικοί σύνδεσμοι θα δοκιμάζονται υδραυλικά, σύμφωνα με τα 

παρακάτω:  

  

 5 λεπτά σε 1,5 φορά την μέγιστη πίεση λειτουργίας,  

  ξανά στην ατμοσφαιρική πίεση,  

  επανάληψη της δοκιμής δυο φορές.  

  

Μετά την υδραυλική δοκιμή και μετά την μόνωση, όλοι οι  μονωτικοί σύνδεσμοι πρέπει να 

υποστούν μια δοκιμή στεγανότητας σε  πίεση 6 bar για 10 λεπτά. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία 

διαρροή.  

 Μετά από αυτές τις δυο δοκιμές, η εξωτερική μόνωση όλων των συνδέσμων πρέπει να 

υποστεί ηλεκτρική μονωτική δοκιμή σε τάση 10000 VAC / 50 Hz,  για 1 λεπτό.   





  

  

Επιπλέον, όλοι οι μονωτικοί σύνδεσμοι θα υπόκεινται σε δοκιμή  ηλεκτρικής αντοχής, με 

παλμική τάση 1500 VAC / 50 Hz των 5 sec, για 1 λεπτό. Η ηλεκτρική αντίσταση  του 

συνδέσμου πρέπει να είναι τουλάχιστον 1  ΜΩ.  

Οι παραπάνω ηλεκτρικές δοκιμές δύνανται να  υποκατασταθούν από άλλες ισοδύναμες.    

Πιστοποιητικά 

Τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι οι μονωτικοί σύνδεσμοι  είναι σύμφωνοι με αυτή την  

προδιαγραφή θα δίνονται στην ΔΕΔΑ με κάθε παραλαβή.  

  

Θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα στοιχεία :  

  

 ταυτότητα του μονωτικού συνδέσμου (τύπος, ονομαστική διάμετρος, ονομαστικό 

πάχος άκρου, αριθμός σειράς),  

  κλάση χάλυβα   

 διαστάσεις των μονωτικών συνδέσμων ιδιότητες ηλεκτρικής μόνωσης των μονωτικών 

συνδέσμων (συνημμένα τα αποτελέσματα των δοκιμών που έχουν εκτελεστεί).  

Σήμανση 

Οι ακόλουθες ενδείξεις πρέπει να αναφέρονται :   

 όνομα ή αρχικά του κατασκευαστή,   

 αριθμός σειράς,  

 ονομαστική διάμετρος,   

 κλάση πίεσης,   

 κλάση χάλυβα.  

  

5.9   Βάνες Εισόδου  

  

Οι βάνες στην είσοδο των ρυθμιστών θα είναι φλαντζωτές, σφαιρικές, πλήρους διάτρησης,ή 

τύπου wafer  σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο αμερικανικό πρότυπο ή πρότυπο ISO. Οι βάνες 

θα είναι πυράντοχες.  

  

Υλικά  

Σώμα  

Χυτός ανθρακούχος χάλυβας   ASTM A 216 Gr. WCB Σφυρήλατος ανθρακούχος χάλυβας   

ASTM A 105  

  

Στόμιο και Λαιμός  





  

Χυτός σιδηρούχος ημι-χάλυβας   ASTM A 126 Gr. B  

Ανοξείδωτος χάλυβας   ASTM A 182 Gr. F 304  

  

 Εναλλακτικά των παραπάνω, oι σφαιρικές βάνες πρέπει να είναι σύμφωνες με τα 

εφαρμοζόμενα αμερικανικά πρότυπα.  

 Θα προσκομιστούν σχετικά πιστοποιητικά από τα οποία θα τεκμαίρονται το υλικό 

κατασκευής, το πρότυπο κατασκευής και η κλάση πίεσης.  

  

Λειτουργία   

Η λειτουργία της σφαίρας πρέπει να εκτελείται με την βοήθεια μοχλού και απαραιτήτως για 

ball βάνες άνω των 6  inches η λειτουργία τους θα γίνεται με χρήση κιβωτίου ταχύτητας (gear 

box).   

  

Σε κάθε περίπτωση, η απαιτούμενη δύναμη για άνοιγμα/ κλείσιμο πρέπει  να είναι στα 

πρότυπα της ανθρώπινης δύναμης (σε κάθε περίπτωση μικρότερη από 350 Nm).  

  

Όλες οι βάνες πρέπει να συνοδεύονται με το μοχλό χειρισμού ή το κιβώτιο ταχύτητας (gear 

box) και χειροτροχό. Στην θέση ανοικτή ή κλειστή, οι βάνες πρέπει να μένουν με τον μοχλό ή 

τροχό τους ακόμα και κλείνοντας την πόρτα της καμπίνας.  

  

Συνθήκες λειτουργίας  

  

Οι βάνες πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση Φυσικού Αερίου.  Η μέγιστη πίεση λειτουργίας 

είναι 10 bar.  

  

Αναφορά Προτύπων  

 υλικά  API 6 D  

 διαστάσεις ANSI B 16-5  

  πίεση  API 6 D  

ή άλλο εφαρμοζόμενο αμερικανικό πρότυπο ή πρότυπο ISO.   

  

Έλεγχοι και Δοκιμές  

 υδραυλικοί έλεγχοι,  

 έλεγχος αντοχής του κυρίως σώματος, υδραυλική δοκιμή εδράνων  σε πίεση 

τουλάχιστον ίση με 1.5 φορά την πίεση λειτουργίας.   





  

 λειτουργία της βάνας και έλεγχος ότι ο άξονας της βάνας είναι στεγανός σε πίεση 

τουλάχιστον ίση με 1.5 φορά την πίεση λειτουργίας  

 πνευματική δοκιμή,   

 δοκιμή στεγανότητας των εδράνων σε πίεση 6 bar,   

 οπτική επιθεώρηση του τελειώματος και έλεγχος των διαστάσεων,   

 έλεγχος των πιστοποιητικών των υλικών και των μηχανικών χαρακτηριστικών  

Σήμανση 

Κάθε βάνα πρέπει να σημαίνεται όπως παρακάτω:   

 όνομα του κατασκευαστή,  

 ονομαστικό μέγεθος,   

 κλάση πίεσης,   

 κατεύθυνση κλεισίματος.  

   

5.10  Βάνες εξόδου  

  

Γενικά  

Οι βάνες εξόδου θα είναι σφαιρικές χαλύβδινες, τύπου wafer ή πλήρους διάτρησης (wafer ball 

valve)   

  

Οι βάνες θα ακολουθούν τα εφαρμοζόμενα αμερικανικά πρότυπα ή πρότυπα ISO και θα είναι 

πυράντοχες. Θα προσκομιστούν τα σχετικά πιστοποιητικά.    

  

Κατασκευή 

Οι βάνες θα συνδέονται με φλάντζες τύπου PN 6 .  

  

Λειτουργία 

Το άνοιγμα / κλείσιμο της βάνας θα γίνεται με την βοήθεια μοχλού. Στην ανοικτή θέση, ο 

μοχλός θα βρίσκεται παράλληλα με τον άξονα του αγωγού. Το άνοιγμα και κλείσιμο θα γίνεται 

με στροφή ενός τετάρτου, και θα τερματίζουν σε stop.  

Όλες οι βάνες θα συνοδεύονται από τον μοχλό τους, ο οποίος θα παραμένει στην θέση του, 

ακόμα και με κλειστές τις πόρτες της καμπίνας του Σταθμού.  

Συνθήκες Λειτουργίας 

Οι βάνες πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση Φυσικού Αερίου.   

Η πίεση σχεδιασμού είναι 6bar   

Πρότυπα Αναφοράς  





  

 Τα εφαρμοζόμενα αμερικανικά πρότυπα.  

 

   

Έλεγχοι και Δοκιμές:   

 Οπτική επιθεώρηση και έλεγχος διαστάσεων,  

 έλεγχος των πιστοποιητικών συμφωνίας των υλικών με τα μηχανικά χαρακτηριστικά.  

Σήμανση 

 Θα σημαίνονται σύμφωνα με το πρότυπο κατασκευής τους  

  

5.11  Βάνες Οργάνων  

Οι βάνες που χρησιμοποιούνται για τα όργανα πίεσης θα είναι σφαιρικές ή τύπου ακίδας 

(needle) με βιδωτό άκρο 1/2”  NPT, ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης. 

 

5.12  Φίλτρα  

Τα φίλτρα θα τοποθετηθούν έτσι ώστε τα στοιχεία τους να μπορούν εύκολα να καθαριστούν 

και αντικατασταθούν.  

Τα φίλτρα είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να μπορεί να γίνει αποστράγγιση ή εξαέρωση. 

Επίσης τα φίλτρα  θα πρέπει να ακολουθούν τις σχετικές  επιταγές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 

97/23. Στα άκρα των φίλτρων θα υπάρχουν συγκολλητές φλάντζες για τη σύνδεση αυτών με 

το υπόλοιπο ρεύμα του σταθμού.   

Ο κατασκευαστής των υπό προμήθεια σταθμών θα τεκμηριώνει το μέγεθος του φίλτρου που 

έχει επιλέξει με βάση τα διαγράμματα του κατασκευαστή του φίλτρου για τη συγκεκριμένη 

πτώση πίεσης (που προσδιορίζεται στην εκάστοτε προδιαγραφή), την πίεση εισόδου και τη 

δυναμικότητα του σταθμού. Τα διαγράμματα του κατασκευαστή του φίλτρου θα 

ενσωματώνονται στην τεχνική προσφορά του σταθμού. 

 

Υλικό  

 Χάλυβας κατά τα εφαρμοζόμενα αμερικανικά πρότυπα. 

  

Ικανότητα Φιλτραρίσματος  

Τα στοιχεία του φίλτρου  πρέπει να εμποδίζουν το 98% της σκόνης μεγαλύτερης ή ίσης των 5 

μm, οποιαδήποτε και αν είναι η ροή του αερίου.  

 

Ονομαστικό Μέγεθος  





  

Η ονομαστική διάμετρος της εισόδου του φίλτρου πρέπει να είναι ίση με την ονομαστική 

διάμετρο του σωλήνα εισόδου του σταθμού.  

  

Πτώση Πίεσης 

Η μέγιστη επιτρεπτή πτώση πίεσης στα φίλτρα πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση με 0.020 bar, 

στην μέγιστη δυναμικότητα ροής και υπό ελάχιστη πίεση εισόδου 1,5 bar.    

  

Διαφορικό Μανόμετρο  

Κάθε φίλτρο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ένα διαφορικό μανόμετρο στην είσοδο και έξοδο 

με διαβάθμιση από 0 μέχρι 600 mbar.  Το διαφορικό μανόμετρο θα φέρει micro switches για 

τη μεταφορά του σχετικού σήματος στο pillar και από αυτό στο σύστημα scada. 

Απαιτούνται βάνες αποκοπής προκειμένου να είναι εφικτή η αντικατάσταση του μανομέτρου 

χωρίς αυτή να συνεπάγεται την διακοπή λειτουργίας του σταθμού. Το μανόμετρο πρέπει να 

αντέχει μια μέγιστη υπερπίεση 16 bar. Ο δείκτης του μανομέτρου θα παρασύρει σταθερό 

δείκτη για την ανάγνωση του μεγίστου. Τα όργανα θα είναι εξοπλισμένα με magnetic proximity 

switches για τη μεταφορά σχετικού σήματος.  

Αποστράγγιση – Εξαέρωση 

Στον πυθμένα του φίλτρου θα τοποθετηθεί  σφαιρική βάνα αποστράγγισης η οποία θα φέρει 

βιδωτή τάπα.   

 

Έλεγχοι  

Όλες οι κολλήσεις των σωμάτων των φίλτρων πρέπει να  υπόκεινται σε ραδιογραφικό έλεγχο. 

Η ποιότητα των κολλήσεων πρέπει να  θεωρηθεί σύμφωνα με τον κώδικα ASME, τμήμα VIII.  

Θα γίνει έλεγχος υδραυλικής δοκιμής για τουλάχιστον 20 min.  

    

Τα πιστοποιητικά ελέγχου πρέπει να δίνονται από τον  κατασκευαστή.  

 

 

 

 

    

5.13  Βάνες ακαριαίας διακοπής  

  

Σε κάθε ρεύμα του Σταθμού θα τοποθετηθεί  βάνα ακαριαίας διακοπής. Η βάνα αυτή θα μπορεί 

να είναι ενσωματωμένη με τον αντίστοιχο ρυθμιστή. 





  

  

Χαρακτηριστικά   

Με :  

Pout,nom = oνομαστική πίεση εξόδου του σταθμού M/R.   

Pmax= υπερπίεση αποκοπής της βάνας ακαριαίας διακοπής  

Pmin= υποπίεση αποκοπής της βάνας ακαριαίας διακοπής 

Η  διακοπή πρέπει να γίνεται και για τις δυο περιπτώσεις :    

Pmax ≥ 1.5 Pout,nom   

Pmin  ≤ 0.75 Pout,nom  

  

Στεγανότητα   

Εφόσον ενεργοποιηθούν οι βάνες ακαριαίας διακοπής θα πρέπει να διακόπτουν τη ροή χωρίς 

να εμφανίζεται καμία εσωτερική διαρροή.  

 

Υλικό:  

Χάλυβας ή χυτοσίδηρος με αναφορά σε σχετικό πρότυπο από το οποίο να τεκμαίρεται η 
καταλληλότητα του   
  
Intervention accuracy καλύτερο ή ίσο με : AG:± 10% του  set point προκειμένου για αύξηση 
της πίεσης   
  
AG καλύτερο ή ίσο με: ± 25% του set point προκειμένου για μείωση της πίεσης   
  

  

 

 

5.14  Ρυθμιστές  

  

Οι ρυθμιστές θα εγκατασταθούν έτσι ώστε να είναι επισκέψιμοι.  
  
Θα  έχουν στα άκρα τους συγκολλητές φλάντζες.  
  
Θα υπάρχουν ενδεικτικά του σημείου λειτουργίας του ρυθμιστή.  
  

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του ελατηρίου, όπου χρησιμοποιούνται, θα είναι τέτοια ώστε 

σε πλήρες άνοιγμα να μην υπερβαίνει το 75% της προδιαγραφόμενης τάσης διαρροής του 

υλικού του ελατηρίου  

Η ακρίβεια ρύθμισης θα εκτείνεται από το 5% ως το 100% της παροχής του Σταθμού (SZ 5)  

H κλάση ακρίβειας του ρυθμιστή θα είναι καλύτερη ή ίση με ΑC 10. H  lock up pressure class 

θα είναι θα είναι καλύτερη ή ίση με SG 25.  





  

 Οι ρυθμιστές θα είναι άμεσης λειτουργίας (direct active regulator) και θα ανοίγουν σε 

περίπτωση αποτυχίας (fail to open).  

  

Υλικό  

Όσον αφορά τα μέρη του ρυθμιστή που προσδιορίζονται στο άρθρο 4.2.1.2 του ΕΝ 334 

(δηλαδή μέρη που βρίσκονται ή θα μπορούσαν να βρεθούν υπό πίεση συνεπεία αστοχίας π.χ 

στο διάφραγμα του ρυθμιστή αλλά και τα εσωτερικά διαχωριστικά τοιχώματα του ρυθμιστή)   

ισχύουν οι παρακάτω απαιτήσεις ως προς το υλικό:  

Χάλυβας A216 WCB ή χυτοσίδηρος σύμφωνα με το pr EN 334/3.2004 ή ισοδύναμο υλικό. 

Διευκρινίζεται ότι ως ισοδύναμο υλικό ( προκειμένου για τους ρυθμιστές του σταθμού) 

θεωρείται χάλυβας με ισοδύναμες ή ανώτερες ιδιότητες του χάλυβα ASTM A216 WCB, οι 

οποίες θα τεκμαίρονται είτε από πειραματικά δεδομένα πιστοποιημένων εργαστηρίων είτε από 

βιβλιογραφικά δεδομένα.  

Ο συντελεστής ασφαλείας θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τις τιμές που δίνονται στο pEN 

334.  

 

Πίεση εξόδου - σταθερότητα  

Ο ρυθμιστής πρέπει να λειτουργεί χωρίς φαινόμενα pumping σε όλο το εύρος της ροής. 

Στεγανότητα  

Οι ρυθμιστές θα πρέπει να ελεγχθούν ώστε να επιβεβαιωθεί ότι δεν παρουσιάζουν καμία 

εσωτερική διαρροή.  

 

 

 

  

5.15  Ανακουφιστική βάνα  

  

Γενικά  

Μια ανακουφιστική βάνα τοποθετείται σε κάθε ρεύμα και πριν την βάνα εξόδου του ρεύματος.  

  

Χαρακτηριστικά λειτουργίας  

Η λειτουργία της πρέπει να  διατηρείται σε μια πίεση 1.1 Po, όπου Po είναι η ονομαστική πίεση 

εξόδου του ρυθμιστή.  

  

Η δυναμικότητα της ανακουφιστικής βάνας πρέπει να είναι ίση  με το 1,5 % περίπου της 

ονομαστικής ροής του σταθμού.  





  

  

Η έξοδος της ανακουφιστικής βάνας συνδέεται με σωλήνα εξαερισμού, ο οποίος οδηγείται έξω 

από την καμπίνα και τερματίζει σε ύψος 2,20 m τουλάχιστον από το έδαφος.   

Στο άκρο του εξαεριστικού σωλήνα υπάρχει ειδική κεφαλή, ώστε να προστατεύεται από είσοδο 

νερών, βρωμιάς, εντόμων κλπ. Η διάμετρος του σωλήνα είναι τέτοια ώστε να αποφεύγεται η 

περίπτωση επιστροφής της ροής.  

Υλικό 

Χάλυβας κατά ASTM A216 WCB ή άλλο εφαρμοζόμενο αμερικανικό πρότυπο, χυτοσίδηρος 
ή αλουμίνιο με τεκμηρίωση με κατάλληλο πρότυπο.  

  

5.16  Μετρητής αερίου  

Αντικείμενο 

Είναι η ακριβής μέτρηση του όγκου του φυσικού αερίου που παρέχεται στην έξοδο του 

σταθμού.  

  

Φύση του αερίου 

Το διερχόμενο αέριο είναι φυσικό αέριο.  

  

Τύπος μετρητή  

Ο μετρητής θα είναι τιμολογιακός, πιστοποιημένος σύμφωνα με την μετρολογική Οδηγία 

68/2014. 

 

 

 

Η διατομή του μετρητή θα είναι η ίδια με αυτή της  φλάντζας εξόδου του Σταθμού.  

Στην περίπτωση που η διατομή του επιλεγόμενου μετρητή είναι μεγαλύτερη από την ελάχιστη 

απαιτούμενη σχεδιαστικά διάμετρο της  εξόδου του σταθμού, επιβάλλεται η αναλογική 

διόρθωση της διαστασιολόγησης της εξόδου του σταθμού.   

Σε περίπτωση κάθετης εγκατάστασης ο κατασκευαστής θα επιβεβαιώνει την καταλληλότητα 

του προσφερόμενου μετρητή    

  

Συνθήκες λειτουργίας  

 

Μέγιστη πίεση 

Η μέγιστη πίεση λειτουργίας είναι 6 bar.  

Μέγιστη Ροή 





  

Η μέγιστη ροή των μετρητών πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με την μέγιστη ροή του 
Σταθμού.  
      
Ο μετρητής πρέπει να έχει προσωρινή ικανότητα αντοχής σε υπερφόρτωση 20%.  
      

Ελάχιστη Ροή 

Η ελάχιστη ροή των μετρητών θα καθορίζεται στην παραγγελία.  
       
Ακρίβεια    
Το μέγιστο σφάλμα  των μετρητών θετικής μετατόπισης και τουρμπίνας  πρέπει να 
ακολουθεί τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας MID 2004.    

 

Πτώση Πίεσης 

Η πτώση πίεσης στους μετρητές δεν πρέπει να υπερβαίνει τα  10 mbar σε ατμοσφαιρική πίεση.  

Η μέτρηση αυτής της πτώσης πίεσης πρέπει να γίνεται στην μέγιστη ροή με αέρα. Η διεύθυνση 

ροής του μετρητή πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς και πάντοτε στο σώμα του μετρητή.  

  

Υλικό Μετρητή 

Χάλυβας ή χυτοσίδηρος ή αλουμίνιο, με πιστοποίηση για φυσικό αέριο στις συγκεκριμένες 

συνθήκες σχεδιασμού  

      

Κεφαλή Ένδειξης   

Η κεφαλή ένδειξης πρέπει να έχει μαγνητικό οδηγό.    

Θα έχει την δυνατότητα να συνδεθεί με άλλες βοηθητικές συσκευές (διορθωτές).       

Η κεφαλή του μετρητή πρέπει να διαθέτει γεννήτρια παλμών LF ,ΗF1 και ΗF2 (low /high 

frequency 1,2)          

Έλεγχοι     

Πριν την παραλαβή, ο κατασκευαστής πρέπει να εκτελέσει δοκιμές πίεσης στους μετρητές σε 

ατμοσφαιρική πίεση.  Επίσης ο μετρητής θα παραδοθεί καλιμπραρισμένος.  

          

Επίσης ο μετρητής θα πρέπει να ακολουθεί τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 97/23.  

Οι μετρητές τουρμπίνας θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με το ΕΝ 12261 και οι μετρητές θετικής 

μετατόπισης σύμφωνα με το ΕΝ 12480.   

  

Πινακίδα                         

Ο μετρητής θα φέρει πινακίδα, στην οποία θα αναφέρονται τα παρακάτω:         

 το όνομα και η φίρμα του κατασκευαστή,      

 το είδος του μετρητή,               

 ο αριθμός σειράς του μετρητή,  





  

 η μέγιστη ροή,             

 η ελάχιστη ροή,       

 η μέγιστη πίεση λειτουργίας,      

 η κατεύθυνση της ροής αερίου.  

 για κάθε γεννήτρια παλμών θα αναφέρεται το πλήθος των παραγόμενων παλμών ανά 

m3  

  

Εγκατάσταση 

Ο μετρητής θα εγκατασταθεί μετά τα ρυθμιστικά ρεύματα. Θα εγκατασταθεί κατά τρόπον 

ώστε να έχει τα μήκη των ευθύγραμμων τμημάτων που καθορίζει ο κατασκευαστής πριν και 

μετά.  

Η όλη εγκατάσταση θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη ακρίβεια στη 

μέτρηση αερίου για τιμολόγηση.  

Απαιτείται η τοποθέτηση διακοπτών ορίου (και) στις βάνες πεταλούδας πριν και μετά το 

μετρητή.  

 

 

 

5.17  Ενδεικτικά Πίεσης και διαφορικής πίεσης  

  

Τα όργανα πίεσης και διαφορικής πίεσης που θα τοποθετηθούν στον Σταθμό, φαίνονται στα 
Σχηματικά Διαγράμματα των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 1 και 2.   
  
Το εύρος μέτρησης των οργάνων πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε η ένδειξη κατά την κανονική 
λειτουργία, να βρίσκεται στα 2/3 της κλίμακας.  
  
Οι δείκτες πρέπει να είναι εύκολα ορατοί από οποιοδήποτε σημείο συντήρησης.   
Τα όργανα πίεσης πρέπει να εγκατασταθούν χρησιμοποιώντας βαλβίδα σφαιρική ή ακίδος 

περαστή.  

  

  

5.18    Αναμονή για Data Logger  

  
Θα υπάρχει αναμονή για σύνδεση data logger για καταγραφή πίεσης.   
  

5.19. Γείωση   
  
Στην περίπτωση που η εσωτερική εγκατάσταση είναι χαλύβδινη , θα εγκατασταθεί μονωτικός 
σύνδεσμος στην έξοδο του σταθμού για να απομονώσει ηλεκτρικά το σταθμό από το κατάντη 
δίκτυο.    





  

Το μεταλλικό πλαίσιο, καθώς και οι σωληνώσεις του Σταθμού θα συνδεθούν με μπάρα 

γείωσης, η οποία με την σειρά της θα συνδεθεί με το τρίγωνο γείωσης που θα κατασκευαστεί 

πλησίον.  Συνεπώς θα  πρέπει να υπάρχει σχετική αναμονή για την υλοποίηση των 

παραπάνω περιγραφόμενων συνδέσεων γείωσης.  

  

6.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  

  

6.1  Συγκολλήσεις  

  

Όλες οι συγκολλήσεις του Σταθμού θα ελεγχθούν 100% ραδιογραφικά για το τμήμα πριν τον 

ρυθμιστή (υψηλή πίεση) και 30% δειγματοληπτικά για το τμήμα μετά τον ρυθμιστή (χαμηλή 

πίεση).  

  

Κώδικας αποδοχής ο ΑΡΙ 1104. 

  

Η διαδικασία συγκόλλησης (μέθοδος, ηλεκτρόδια, έλεγχος, πιστοποίηση ηλεκτροσυγκολλητή) 

θα είναι σύμφωνη με το ΑΡΙ 1104 ή ΕΝ ISO 15614-1 & ASME IX. 

  

6.2  Συναρμολόγηση  

  

Η εγκατάσταση θα στηρίζεται κατασκευαστικά έτσι ώστε δεν θα υπάρχουν τάσεις μεταξύ 

σωλήνων, οργάνων και εξαρτημάτων.  

  

Η συναρμολόγηση της εγκατάστασης θα γίνει από πεπειραμένο προσωπικό, σύμφωνα με 

τους αναφερόμενους κανόνες της τεχνικής. Τα παρεμβύσματα, οι κοχλίες και τα περικόχλια 

θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής.  

   

7.  ΚΑΜΠΙΝΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ  

  

7.1  ΠΛΑΙΣΙΟ  

  

Ο Σταθμός M/R θα συναρμολογηθεί και θα συνδεθεί σε πλαίσιο.    

Κάθε εξάρτημα των ρευμάτων ρύθμισης αλλά και του μετρητικού τμήματος θα είναι κατά τέτοιο 

τρόπο συνδεδεμένο με το πλαίσιο, ώστε να επιτρέπεται η αποσυναρμολόγηση των φλαντζών 

χωρίς να προκαλείται απο-ευθυγράμμιση του ρεύματος.  





  

Το πλαίσιο θα είναι συγκολλητό και θα κατασκευαστεί έτσι ώστε να έχει αρκετή αντοχή και 

δυσκαμψία, για να υποβαστάζει ικανοποιητικά την εγκατάσταση τόσο κατά την λειτουργία όσο 

και κατά την μεταφορά.  

  

Η εγκατάσταση θα είναι συναρμολογημένη πάνω σε δοκούς.  

  

7.2  ΚΑΜΠΙΝΑ  

  

Ο Σταθμός θα τοποθετηθεί σε μη θερμαινόμενη και φυσικά αεριζόμενη καμπίνα, η οποία θα 

εξασφαλίζει επισκεψιμότητα σε όλα τα εξαρτήματα, καθώς και εύκολες συνδέσεις / 

αποσυνδέσεις και ρυθμίσεις.  

  

Περιγραφή Καμπίνας   

Η καμπίνα θα είναι μεταλλική από ανοξείδωτο χάλυβα κλάσης 316 και πάχους 2mm 

τουλάχιστον. Θα φέρει οπές εξαερισμού ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής αερισμός του 

Σταθμού. Οι οπές εξαερισμού θα αποκλείουν την εισαγωγή αντικειμένων ή υλικών στον 

Σταθμό. 

Οι περσίδες εξαερισμού θα είναι περίπου 6% της συνολικής κάτοψης του Σταθμού και θα είναι 

ισοκατανεμημένες κοντά στην οροφή και στον πυθμένα του Σταθμού.   

 

 

Πόρτες  

Στην μπροστινή πλευρά της καμπίνας θα υπάρχει διπλή πόρτα.  Σε κάποιες περιπτώσεις 

(ανάλογα με το σημείο τοποθέτησης ή το μέγεθος της καμπίνας) είναι δυνατόν να ζητηθεί η 

τοποθέτηση επιπλέον πόρτας  σε άλλη όψη της καμπίνας.    

Οι πόρτες θα έχουν κλειδαριές ασφαλείας. Κάθε σταθμός / καμπίνα θα έχει ξεχωριστό κλειδί. 

Θα παραδοθούν 3 κλειδιά για κάθε σταθμό καθώς και 1 σετ κλειδιών που θα ανοίγουν όλες 

τις πόρτες των Σταθμών (κλειδί πασπαρτού). Θα ανοίγουν προς τα έξω και θα κλειδώνουν 

στις  90ο και 180ο.  

Οι πόρτες θα έχουν χερούλι για το εύκολο άνοιγμα / κλείσιμο. Το χερούλι αυτό θα μπορεί να 

είναι ενσωματωμένο στην κλειδαριά.  

 

Η μηχανολογική κατασκευή της καμπίνας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην υπάρχουν 

αιχμηρές άκρες και ακμές ούτε στο εξωτερικό πλαίσιο ούτε στις πόρτες οι οποίες θα 





  

μπορούσαν να προκαλέσουν ατύχημα με τραυματισμό. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να 

τοποθετηθούν κατάλληλα υλικά (π.χ. προστατευτικά λάστιχα ή πλαστικά) όπου απαιτείται, 

όπως για παράδειγμα στο πλαίσιο της κάθε πόρτας. Ανάλογη μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί 

και για το σύνολο της κατασκευής της καμπίνας. 

 

Ειδικά για τις καμπίνες των σταθμών απαιτείται πενταετής εγγύηση της αντοχής της 

καμπίνας στη διάβρωση και της καλής εφαρμογής του λάστιχου το οποίο εγκαθίσταται 

περιμετρικά στην πόρτα της καμπίνας για να εμποδίσει τη διείσδυση νερού και σκόνης στο 

εσωτερικό του σταθμού. Οι μεντεσέδες της καμπίνας θα είναι μεταλλικοί και θα 

συμπεριλαμβάνονται στην προαναφερόμενη εγγύηση της καμπίνας. 

Η καμπίνα θα είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε να μπορεί να τοποθετείται μόνη στο χώρο 

(stand alone) ή να εντοιχίζεται σε τοιχίο.  

  

Η οροφή της καμπίνας πρέπει να έχει κλίση 10% και να υπερβαίνει  την μπροστινή πόρτα 

κατά 5 cm.  

Η καμπίνα θα έχει εσωτερική επένδυση από ειδικό ηχομονωτικό υλικό.  

Το πλαίσιο και η καμπίνα πρέπει να διαθέτουν ειδικά σημεία για ανάρτηση από γερανό.  

  

8.  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΟΡΥΒΟΥ  

Αποτελεσματικά μέτρα θα ληφθούν για να αποφευχθούν θόρυβοι αεροδυναμικοί και από 

ταλαντώσεις, που υπερβαίνουν τους εφαρμοζόμενους Ελληνικούς κανονισμούς περί 

θορύβου.  

  

Η μείωση του θορύβου επιτυγχάνεται με το σωστό αεροδυναμικό σχεδιασμό σωληνώσεων 

και εξαρτημάτων, με την τοποθέτηση σιγαστήρων και επικουρικά με την κατάλληλη επένδυση 

των τοιχωμάτων της καμπίνας. Η τοποθέτηση σιγαστήρων (silencers) ή άλλων συστημάτων 

μείωσης θορύβου θεωρείται απαραίτητη προκειμένου να μειωθεί ο θόρυβος στα επίπεδα που 

αναφέρονται στο παρόν άρθρο.  

  

Θα πρέπει να αποφεύγονται ξαφνικές αλλαγές στα μεγέθη και στις οδεύσεις των 

σωληνώσεων. Η ταχύτητα του αερίου δεν θα  υπερβαίνει τα προδιαγραφόμενα όρια.  

  

Στα τεχνικά στοιχεία του Σταθμού θα αναφέρεται και το επίπεδο θορύβου του ρυθμιστή. 

Προκειμένου για σταθμούς που πρόκειται να εγκατασταθούν π.χ. σε νοσοκομεία, είναι 

δυνατόν να απαιτηθεί από τον Προμηθευτή η τροποποίηση του σχεδιασμού του σταθμού ή η 





  

εγκατάσταση κατάλληλων μηχανισμών ώστε να μειωθεί το επίπεδο του θορύβου στο επίπεδο 

που κρίνεται από την ΔΕΔΑ και τον πελάτη της ως το ενδεδειγμένο.  

  

Ο κατασκευαστής θα υποβάλλει τους σταθμούς σε έλεγχο θορύβου με τις πόρτες ανοικτές και 

κλειστές στο εργοστάσιο κατασκευής, και θα εκδώσει σχετικό πιστοποιητικό.  

  

Επίσης μετά την εγκατάσταση των σταθμών στο χώρο εγκατάστασης θα γίνει έλεγχος 

στάθμης θορύβου για να διαπιστωθεί εάν έχουν τηρηθεί οι σχετικές απαιτήσεις.  

  

9.  ΒΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ  

  

Τα εξαρτήματα μέσα στον σταθμό θα βαφθούν με ειδική αντισκωριακή βαφή στο χρώμα του 

αλουμινίου , ώστε να προστατεύονται από τη διάβρωση.  

Η ποιότητα της βαφής θα είναι τέτοια που να αντέχει στις περιβαλλοντολογικές συνθήκες 

εγκατάστασης.   

 

10.  ΕΛΕΓΧΟΙ - ΔΟΚΙΜΕΣ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

  

Θα γίνουν οι παρακάτω έλεγχοι και δοκιμές στους βιομηχανικούς σταθμούς M/R.  

  

 Ελεγχος κατασκευαστικών σχεδίων και έκδοση quality plan ΕΑΤ (Engineering Acceptance 

Test).   

 Δοκιμή - Επιθεώρηση των σταθμών στο Εργοστάσιο Κατασκευής  FAT (Factory Acceptance 

Test).   

 Έλεγχος - δοκιμές σταθμών μετά την εγκατάστασή τους στον χώρο εγκατάστασης      SAT 

(Site Acceptance Test).   

10.1  Έλεγχος κατασκευαστικών σχεδίων και έκδοση quality plan  

  

Ο Προμηθευτής θα παραδώσει στην ΔΕΔΑ, πριν την έναρξη κατασκευής, πλήρη 

κατασκευαστικά σχέδια, που θα περιλαμβάνουν τις καμπίνες των σταθμών και το σύνολο του 

εξοπλισμού με όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες για έγκριση από την ΔΕΔΑ. 

  

Επίσης, πριν την έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας, ο Κατασκευαστής θα εκδώσει και η 

ΔΕΔΑ θα εγκρίνει  quality plan της παραγωγής. 





  

 

10.2 Δοκιμή - Επιθεώρηση - Πιστοποίηση στο Εργοστάσιο Κατασκευής  

  

10.2.1 Δοκιμή Αντοχής  

  

Μετά την συναρμολόγησή του, ο Σταθμός θα υποβληθεί σε υδραυλική δοκιμή αντοχής σε 

πίεση 1.5 φορά την πίεση σχεδιασμού.  

  

Πριν την υδραυλική δοκιμή:  

  

 οι ρυθμιστές, οι ανακουφιστικές βάνες, οι μετρητές, οι βάνες  και άλλα παρόμοια 

εξαρτήματα, που έχουν δοκιμαστεί στο εργοστάσιο κατασκευής τους, θα αφαιρεθούν 

και στη θέση τους θα τοποθετηθούν τυφλές φλάντζες. Θα δοκιμαστούν φίλτρα, 

σωληνώσεις και λοιπά εξαρτήματα.  

  

 τα εξαεριστικά θα είναι ανοικτά, ώστε να επιτρέπουν την ελεύθερη μετακίνηση του 

αέρα από την εγκατάσταση.  

  

Η διάρκεια της δοκιμής θα είναι τουλάχιστον 2 ώρες. Καμία διαρροή δεν είναι επιτρεπτή.  

 

 

  

10.2.2 Δοκιμή Στεγανότητας  

  

Μετά την συναρμολόγηση, οι εγκαταστάσεις πρέπει να ελεγχθούν για την στεγανότητά τους 

με άζωτο ή αέρα. Πρέπει όλα τα όργανα να αντέξουν στη δοκιμή στεγανότητας.  

Η δοκιμή στεγανότητας θα γίνεται στη μέγιστη πίεση λειτουργίας προκειμένου για το τμήμα 

του σταθμού μέχρι το ρυθμιστή. Προκειμένου για το τμήμα του σταθμού το οποίο έπεται  του 

ρυθμιστή, η δοκιμή στεγανότητας θα εκτελεσθεί στην πίεση λειτουργίας.  Η διάρκεια δοκιμής 

θα είναι τουλάχιστον 30 min.  

Καμία διαφυγή δεν είναι επιτρεπτή.  

Αναλυτικότερα θα γίνουν οι παρακάτω έλεγχοι:   

 έλεγχος στεγανότητας εγκατάστασης στις πιέσεις κανονικής λειτουργίας. Καμία 

διαφυγή δεν πρέπει να παρουσιαστεί. Εάν παρουσιαστούν διαφυγές, θα 

επισκευαστούν και ο σταθμός θα ξαναδοκιμαστεί.  

 έλεγχος στεγανότητας εδρών ρυθμιστή.    





  

 έλεγχος στεγανότητας εδρών βανών ακαριαίας διακοπής x έλεγχος στεγανότητας 

βανών  

  

10.2.3 Δοκιμή Λειτουργίας  

  

Μετά την δοκιμή πίεσης, η εγκατάσταση θα υποβληθεί σε δοκιμή λειτουργίας.  

  

Κάθε συγκρότημα και όργανο στο σύστημα θα επιθεωρηθεί και θα δοκιμασθεί ώστε να 

εξασφαλιστεί ότι η λειτουργία του είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του σχεδιασμού.   

Μεταξύ των ελέγχων που θα διενεργηθούν θα πρέπει να περιλαμβάνονται απαραίτητα και οι 

παρακάτω:  

 ρυθμίσεις σταθμού  

 έλεγχος λειτουργίας  οργάνων  

  

10.2.4 Πιστοποιήσεις  

  

Πιστοποιητικά θα δοθούν για κάθε σταθμό από τον κατασκευαστή.  Στα πιστοποιητικά αυτά 

θα δηλώνεται σαφώς ότι η εγκατάσταση υποβλήθηκε και πέτυχε ικανοποιητικά όλες τις 

απαιτούμενες δοκιμές και ελέγχους, και ότι η εγκατάσταση ικανοποιεί όλες τις τεχνικές 

απαιτήσεις που αναφέρονται στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή.   

Όλες οι δοκιμές των υλικών, τα υλικά συγκόλλησης, ο τρόπος συγκόλλησης, πιστοποιητικά, 

πορίσματα, ραδιογραφήσεις κλπ., που ζητούνται, θα υποβληθούν από τον Προμηθευτή.  

Όλα τα ειδικά εξαρτήματα, όπως σφαιρικές βάνες πλήρους διατρήσεως, ρυθμιστές, βάνες 

ακαριαίας διακοπής, φίλτρα κλπ. Θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταλληλότητας τύπου 

3.1. 

Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να πληροφορήσει σχετικά την ΔΕΔΑ σε χρονικό 

διάστημα τουλάχιστον 7 ημερών πριν να πραγματοποιήσει τις δοκιμές και ελέγχους στο 

εργοστάσιο κατασκευής των σταθμών, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρευρεθεί 

εκπρόσωπος της ΔΕΔΑ ή / και Επιθεωρητής από γραφείο επιθεώρησης για να 

παρακολουθήσουν τις δοκιμές.  

  

 

 

 





  

11. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ - ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  

  

Τεχνικός φάκελος σταθμού – πίνακας εγκατεστημένων υλικών   

  

Κατά την παράδοση του ο σταθμός θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνικό φάκελο στον οποίο θα 

περιγράφεται αναλυτικά ο σταθμός και  θα περιλαμβάνονται τα τελικά του σχέδια και τα 

πιστοποιητικά όλων των επιμέρους υλικών - εξαρτημάτων  και της συνολικής εγκατάστασης:  

  

Όλα τα ειδικά εξαρτήματα, όπως σφαιρικές βάνες, πλήρους διατρήσεως, ρυθμιστές, βάνες 

ακαριαίας διακοπής, φίλτρα κλπ. θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 3.1.  

 

 

Επίσης στον τεχνικό φάκελο του σταθμού θα δίδονται  τουλάχιστον οι παρακάτω 

πληροφορίες:   

 κατάσταση (κατάλογος) εξαρτημάτων και υλικών με αντίστοιχη αναφορά στο σχετικό 

διάγραμμα σταθμού  

 σχέδιο αναγνώρισης συγκολλήσεων  

 πλήρη κατασκευαστικά σχέδια και λεπτομέρειες αυτών  

 εγχειρίδιο με οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης, που θα αναφέρονται στα σχέδια της 

εγκατάστασης και της συναρμολόγησης ως και στα τεχνικά έγγραφα όλου του 

εξοπλισμού και των εξαρτημάτων.  

 πληροφοριακά έγγραφα όλου του εξοπλισμού του κάθε σταθμού  

 πληροφοριακά έγγραφα των οργάνων μέτρησης, που να δείχνουν σημεία ρύθμισης, 

κλίμακες, βαθμονόμηση κλπ.  

 τελικό πόρισμα δοκιμών και ελέγχων x τα σημεία ρύθμισης πίεσης του κάθε σταθμού 

κατάλογος ανταλλακτικών με τους κωδικούς τους  

  

Ο τεχνικός φάκελος αποτελεί μέρος των στοιχείων της προμήθειας.  

  

Όλα τα εγχειρίδια εγκατάστασης, επισκευής και συντήρησης θα είναι πρωτότυπα (όχι 

φωτοτυπίες). Επιπλέον του τεχνικού φακέλου, θα παραδίδεται στην ΔΕΔΑ πίνακας 

εγκατεστημένων υλικών ο οποίος για κάθε υλικό θα περιλαμβάνει (κατ΄ελάχιστον) τα κάτωθι 

στοιχεία:  





  

1. serial number υλικού  

2. κατασκευαστής/μοντέλο  

3. κλάση πίεσης   

4. διατομή  

 

12. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ  

Κάθε εξάρτημα θα φέρει πινακίδα με τις παρακάτω πληροφορίες:   

 το όνομα του κατασκευαστή   

 τον τύπο και αριθμό κατασκευής  

Οι πινακίδες θα είναι από αλουμίνιο με χαραγμένα / συμπιεσμένα ανεξίτηλα γράμματα.  

Οι πινακίδες θα είναι γραμμένες στην Ελληνική ή αγγλική γλώσσα.  

Επίσης ο κάθε Σταθμός θα φέρει πινακίδα στην εξωτερική πλευρά, που θα αναφέρεται:  

 το όνομα του Κατασκευαστή 

 το έτος κατασκευής  

 τον τύπο Σταθμού  

 τον αριθμό σειράς του Σταθμού  

  

Ο αριθμός σειράς (serial number) θα αναφέρεται σε όλα τα έντυπα και πιστοποιητικά, που 

συνοδεύουν τον Σταθμό.  

  

13. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ  

Με την παράδοση των σταθμών, θα παραδοθούν στην ΔΕΔΑ, τα ανταλλακτικά, αναλώσιμα 

και εργαλεία που προβλέπονται στη διακήρυξη του εκάστοτε διαγωνισμού.  

 

 

 

 

 

14. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ   

      





  

  

  

ΣΤΑΘΜΟΣ Μ/Ρ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 1,5 -4 bar  

MRS 4.100 - QN=100Nm3/h  

MRS 4.160 - QN=160Nm3/h σε ατμοσφαιρική πίεση   

MRS 4.250 - QN=250Nm3/h σε ατμοσφαιρική πίεση  

MRS 4.400 - QN=400Nm3/h σε ατμοσφαιρική πίεση  

MRS 4.650 - QN=650Nm3/h σε ατμοσφαιρική πίεση  

MRS 4.1000 - QN=1000Nm3/h σε ατμοσφαιρική πίεση 

MRS 4.1600 - QN=1600Nm3/h σε ατμοσφαιρική πίεση  

  

 

  

 

 

  

  MRS    

4.100  

MRS    

4.160  

MRS  

4.250  

MRS 

4.400  

MRS  

4.650  

MRS  

4.1000  

MRS  

4.1600  

ΠΙΕΣΗ  

ΕΙΣΟΔΟΥ  

[bar]  1,5 - 4  1,5 - 4  1,5 - 4  1,5 - 4  1,5 - 4  1,5 - 4  1,5 - 4  

ΠΙΕΣΗ  

ΕΞΟΔΟΥ  

[bar]  0,3 - 1  0,3 - 1  0,3 - 1  0,3 - 1  0,3 - 1  0,3 - 1  0,3 - 1  

ΟΝΟΜΑΣΤ.  

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ  

[Nm3/h}  100  160  250  400  650  1000  1600  

ΜΕΓΙΣΤΗ  

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤ 

Α στα 0.3 bar  

Nm3/h]  130  200  325  520  850  1300  2080  

ΑΓΩΓΟΣ  

ΕΙΣΟΔΟΥ  

OD  PE32  PE63  PE63  PE90  PE110  PE125  PE160  

ΑΓΩΓΟΣ  

ΕΞΟΔΟΥ  

DN/mm  DN50  

PE63   

DN50 

PE63  

DN80 

PE110   

DN100 

PE110  

DN100 

PE125  

DN150 

PE160  

DN200 

PE225  





  

 

 
 

 15.  ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

      

No  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

      

1 Μεταβατικό εξάρτημα  ΡΕ-steel  1+(1)  

      

2 
Βάνα εισόδου φλαντζωτή, πλήρους 
διάτρησης ή wafer   

2 

      

3 

Φίλτρο αερίου με βάνα 
αποστράγγισης.  

2 

Κάθε φίλτρο θα διαθέτει μανόμετρο 
διαφορικής πίεσης.Το διαφορικό 
μανόμετρο θα φέρει micro switches 
για τη μεταφορά του σχετικού 
σήματος στο pillar και από αυτό στο 
σύστημα scada. 

      

4 Σφαιρική βάνα καθαρισμού   2 

      

5 
Ρυθμιστής αερίου με ενσωματωμένη 
βάνα ακαριαίας διακοπής  

2 

      

6 
Φλαντζωτή βάνα εξόδου τύπου 
wafer   

3 

      

7 
Μετρητής τύπου τουρμπίνας ή rotary 
(κατά περίπτωση)  

1 

 8  Διορθωτής όγκου    

  
Μονωτικός σύνδεσμος, τύπου 
monoblock  

1 

      

9 Σφαιρική Βάνα με τάπα  2 

      

10 Σφαιρική Βάνα  4 

      

11 
Ανακουφιστική βαλβίδα με 
εξαεριστικό σωλήνα και τερματικό 
καπέλο  

2 

      

12 Εξαεριστική βάνα και τάπα  4 

      

13 Ενδείκτης πίεσης εισόδου (0-6 bar)  1 





  

      

14 Ενδείκτης πίεσης εξόδου (0-1 bar)  3 

      

15 Καμπίνα Σταθμού    

      

16 Γείωση καμπίνας και σωλήνωσης  1 

      

17 Αναμονή για data logger  

1 

  

  

18 Figure 8 2 

Σημείωση 1: Ο σταθμός θα παραδοθεί με το κατάλληλο  μεταβατικό εξάρτημα εισόδου. Το μεταβατικό εξάρτημα εξόδου 

(εφόσον ο σταθμός παραγγελθεί  με μεταβατικό εξάρτημα στην έξοδο και όχι με μονωτικό σύνδεσμο) παραδίδεται επίσης 

χωριστά από τον Προμηθευτή (εφόσον ζητηθεί από την ΔΕΔΑ) και αποτελεί επιλογή του πελάτη η κατά περίπτωση 

χρησιμοποίηση του.   

Σημείωση 2: τα Figure 8 θα παραδοθούν μη εγκατεστημένα  Στην περίπτωση που στο σταθμό έχει προστεθεί τρίτο ρεύμα (με 

πίεση εξόδου 25 mbar συνήθως) στο σταθμό προστίθενται τα κάτωθι υλικά      

18  Ενδείκτης πίεσης εισόδου (0-6 bar)  1  

19  χαλύβδινη σφαιρική βάνα   1  

20  Φίλτρο αερίου  1  

21  Διβάθμιος ρυθμιστής πίεσης με 

ενσωματωμένο φίλτρο εισόδου, βάνα 

ακαριαίας διακοπής και ανακουφιστική 

βαλβίδα   

1  

22  Μετρητής θετικής μετατόπισης (rotary)  1  

23  βάνα τύπου wafer   1  

24  Μονωτικός σύνδεσμος ή ΡΕ – steel εξόδου  1  

 

 

 

 

 





  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ MRS ΜΕ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ 

 

  

  

  

  

 

 





 

 
 

                           

                           

                           

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝ. 
Α.Ε. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ/TECHNICAL SPECIFICATION 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΑΘΜΟΙ Μ/R ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ 
19/4 bar 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 38 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Στην παρούσα προδιαγραφή αποτυπώνονται οι τύποι των σταθμών και οι αντίστοιχοι 
κατάλογοι υλικών σε μια προσπάθεια να ανταποκριθούμε στις συγκεκριμένες ανάγκες 
τις οποίες δημιούργησε η επέκταση του δικτύου διανομής της ΔΕΔΑ. Όλες οι 
αναφορές έχουν γίνει σε απόλυτη αρμονία με τις απαιτήσεις του εφαρμοζόμενου 
Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 12186. 
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2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στους Σταθμούς Διανομής M/R 
Φυσικού Αερίου (Φ.Α.), οι οποίοι θα εγκατασταθούν για την ρύθμιση της πίεσης και 
την μέτρηση του τροφοδοτούμενου αερίου για τα Δίκτυα Διανομής 4 bar από 
πολυαιθυλένιο. 

 
Η ονομαστική δυναμικότητα των σταθμών είναι: 

 2.000 Nm3/H 

 3.000 Nm3/H 

 5.000 Nm3/H 

 8.000 Nm3/H 

 10.000 Nm3/h 

 12.000 Nm3/H 

 
Η πίεση εισόδου κυμαίνεται από τα 6 έως τα 19 bar. 

 
Η Προδιαγραφή αυτή καλύπτει τα βασικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις για τους 
Σταθμούς αερίου. Εντούτοις, ορισμένα από τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στο 
σταθμό, πχ. μανόμετρα, μεταδότες, ανιχνευτής αερίου, κλπ. προδιαγράφονται 
αναλυτικά στην προδιαγραφή.  

 

3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

3.1. Ποιότητα Αερίου 

 
Τα εξαρτήματα του Σταθμού που είναι σε επαφή με το αέριο θα κατασκευαστούν από 
υλικά κατάλληλα για φυσικό αέριο. 

 
3.2. Θερμοκρασία Εισόδου 

 
Ανάλογα με τις τοπικές μετεωρολογικές συνθήκες, το βάθος του σωλήνα εισόδου 
κλπ., η θερμοκρασία εισόδου του αερίου μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 0ο C και 40ο C. 

 
3.3. Πίεση Λειτουργίας 

 
Όλες οι αναφερόμενες πιέσεις είναι σχετικές πιέσεις.  

Η πίεση εισόδου μπορεί να κυμαίνεται : 

ελάχιστη : 6 bar 
μέγιστη : 19 bar 

 
Η πίεση εξόδου μπορεί να κυμαίνεται: 

 
ελάχιστη : 1 bar 
μέγιστη : 5 bar 
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3.4. Ταχύτητα Ροής Αερίου 

 
Η ταχύτητα του αερίου στους σωλήνες του σταθμού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25 
m/sec (εξαιρείται η έξοδος από το ρυθμιστή, και η γραμμή by-pass). 

 
 

4. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

4.1. Σχηματικό Διάγραμμα Σταθμού Διανομής M/R 

 
Το Σχηματικό διάγραμμα του Σταθμού δίδεται στο παράρτημα 1 

 
 

4.2. Δομή του Σταθμού Διανομής M/R. 

 
Ο σταθμός θα αποτελείται από δύο όμοια ρυθμιστικά ρεύματα, το ένα σε λειτουργία, 
το άλλο σε αναμονή.Κάθε ρεύμα θα έχει δυναμικότητα 100% της ονομαστικής ροής. 

 
Στο τέλος των ρευμάτων ρύθμισης ακολουθεί το μετρητικό τμήμα του Σταθμού. Στο 
τμήμα αυτό περιλαμβάνεται κατάλληλος μετρητής τύπου τουρμπίνας. 

 
 

4.2.1. Κατάλογος Υλικών 
 

Ακολουθεί πίνακας των κυριότερων υλικών του Σταθμού. Οι αριθμοί του κάθε είδους 
αναφέρονται στα σχηματικό διάγραμμα. 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 

 
  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ  

MR-DR 

 

 Προδιαγραφή  

1 Μονωτικός σύνδεσμος  εισόδου 1  

2 Σφαιρική βάνα πλήρους 

διάτρησης 

2  

3 Φίλτρο αερίου με διαφορικό 

μανόμετρο 

2  

4 βάνα ακαριαίας διακοπής 2  

5 Ρυθμιστής αερίου(active) 2  

6 Ρυθμιστής αερίου(monitor) 2  

7 βάνα τύπου πεταλούδας 4  





 

 
                                                                                       Σελίδα 8 από 39 

 
8 Σφαιρική βάνα πλήρους 

διάτρησης 

(βάνα by pass) 

1  

9 Ανακουφιστική βαλβίδα (relief) 2  

10 Σφαιρική χαλύβδινη βάνα 

ανακουφιστικής διάταξης 

2  

11 Μετρητής τουρμπίνας 1  

12 Μονωτικός σύνδεσμος εξόδου 1  

13 Αναμονή για μανόμετρο με βάνα-

τάπα 

4  

14 Ενδείκτης πίεσης (0- 

25bar) 

3  

15 Μεταδότης πίεσης (0- 25bar) 1  

16 Ενδείκτης πίεσης (0-6bar) 3  

17 Εξαεριστικός σωλήνας με διπλή 

σφαιρική βάνα 

-  

18 Κεφαλή εξαεριστικού -  

19 Μεταδότης πίεσης (0- 6bar) 1  

20 Μεταδότης θερμοκρασίας 1  

21 Θερμοκυψέλη (Thermowell) 1  

22 Διαφορικό μανόμετρο το οποίο θα 
φέρει micro switch για σύνδεση 
με το πιλαρ και το σύστημα scada 

2  

23 Aνιχνευτής αερίου 1  
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 ΑΛΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

 Καμπίνα 
 

 Πλαίσιο 
 

 Σύνδεση για τον 
εξοπλισμό γείωσης 

 

Γεφυρώματα γείωσης μεταξύ 
μεταλλικών μερών. Δύο φλάντζες 
τύπου 8 (figure 8) για την είσοδο 
και την έξοδο του σταθμού οι 
οποίες θα παραδίδονται χωριστά. 
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4.2.2. Φυσικά Όρια σταθμού 
 

Τα όρια του σταθμού βρίσκονται αμέσως πριν τον μονωτικό σύνδεσμο εισόδου και 
αμέσως μετά τον μονωτικό σύνδεσμο εξόδου.Αυτά τα όρια επιτρέπουν να ορίσουμε 
τα στοιχεία τα οποία πρέπει να ενσωματωθούν στο σταθμό. 

 
4.2.3. Δυναμικότητα ροής του Σταθμού M/R 

 

Ο Σταθμός και κάθε στοιχείο του πρέπει να είναι ικανά να παρέχουν το 120% του 
ονομαστικής ροής, όπως ορίζεται στο Άρθρο 1 στην ονομαστική πίεση εξόδου, όπως 
ορίζεται στο Άρθρο 2.3 και σε όλο το εύρος θερμοκρασίας εισόδου του αερίου. 

 
 

5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 

Τα χαρακτηριστικά των εξαρτημάτων, τα οποία αποτελούν τον Σταθμό M/R Διανομής 
περιγράφονται παρακάτω : 
Διευκρίνηση: Όπου αναφέρεται ο όρος «ισοδύναμο υλικό», θεωρείται υλικό ιδίου 
τύπου με αυτό που προτείνεται στην παρούσα προδιαγραφή, το οποίο έχει ιδιότητες 
ισοδύναμες ή ανώτερες από το προτεινόμενο. Η ισοδυναμία του υλικού θα 
τεκμαίρεται από τον κατασκευαστή είτε με πειραματικά δεδομένα πιστοποιημένων 
εργαστηρίων είτε με βιβλιογραφικά δεδομένα. 

 
5.1. Κλάση Πίεσης Σχεδιασμού 

 
Λόγω της μέγιστης πίεσης λειτουργίας των 19 bar, όλες οι σωληνώσεις και τα 
εξαρτήματα του σταθμού θεωρούνται σύμφωνες με την κλάση ANSI 150. 

 
Οι διάμετροι των σωλήνων προσδιορίζονται με μέγιστη ταχύτητα ροής αερίου, σε 
κανονικές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας (P και Τ) 25 m/sec.  

 

Εντούτοις, για μηχανολογικούς λόγους, κανένας σωλήνας δεν πρέπει να είναι  
διαμέτρου μικρότερης των 2” εκτός από τους σωλήνες οργάνων και τους σωλήνες 
εξαερισμού. 

 
5.2. Σωλήνες και Εξαρτήματα 

 

Το υλικό του σωλήνα που χρησιμοποιείται για την κατασκευή του Σταθμού M/R, είναι 
χαλύβδινος αγωγός χωρίς ραφή, κατά API 5L, Grade B είτε αντίστοιχο υλικό κατά ΕΝ 
10208/ISO 3183. 

 
Το ελάχιστο πάχος σωληνώσεων είναι : 

 
για διαμ. μέχρι 6” : 4.8 χλστ. 
για διαμ. από 8” έως 12” : 6.35 χλστ. 
για διαμ. από 14” έως 24” : 7.92 χλστ. 

 
Τα εξαρτήματα πρέπει να είναι συγκολλητά, από χάλυβα ASTM A 234 WPB ή MSS SP 
75 / EN 10253-2. Οι διαστάσεις τους πρέπει να είναι σύμφωνες με 
ANSI B 16-9. 
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Οι καμπύλες και οι συστολές θα είναι εν θερμώ κατασκευασμένες. 
 

Συντελεστής σχεδιασμού 0.4 λαμβάνεται για την εύρεση του πάχους του σωλήνα. 
 

5.3. Φλάντζες 

 
5.3.1. Υλικά 

 

Οι φλάντζες με συγκολλητό λαιμό πρέπει να γίνονται από συγκολλούμενο  ανθρακούχο 
χάλυβα. 

 
Χημική Σύσταση 

 

Η βασική χημική σύσταση προσδιορίζεται στο πρότυπο ASTM 105. 

Η σύνθεση πρέπει να είναι σύμφωνη με τον τύπο: 

(C + Mn)/6< 0.45% 
 

C να μην είναι μεγαλύτερος από 0.25%. 

Μηχανικά χαρακτηριστικά 

Τα βασικά μηχανικά χαρακτηριστικά προσδιορίζονται στο πρότυπο ASTM A 104. 

 
Εντούτοις, στην μέγιστη πίεση λειτουργίας, η καταπόνηση πρέπει να είναι μικρότερη 
από το 67.5% της τάσης διαρροής. 

 
5.3.2. Κατασκευή 

 

Οι φλάντζες πρέπει να γίνονται με την μέθοδο της εν θερμώ σφυρηλάτησης. Πρέπει     

να γίνει ανόπτηση της φλάντζας για να εξευγενίζεται. 

 
Ο λαιμός δεν πρέπει να κόβεται από στερεό κομμάτι χάλυβα. 

 
Οι ακόλουθες διεργασίες πρέπει να ολοκληρώνουν την επεξεργασία τους: 

 

 διάτρηση 

 φινίρισμα της επιφάνειας σύνδεσης 

 άνοιγμα οπών από την μήτρα 

 φινίρισμα της κύριας πλευράς της φλάντζας 

 φινίρισμα των πλευρών 

 
Οι προσόψεις πρέπει να ανυψωθούν και να γίνει μια συνεχής σπειροειδής εγκοπή, 
τύπου οδοντωτού τελειώματος. 

 
5.3.3. Συνθήκες λειτουργίας 

 

Η μέγιστη πίεση λειτουργίας θα είναι 19 bar (ANSI Class 150). 

 
5.3.4. Πρότυπα αναφοράς 

 

 υλικά : ASTM A 105

 διαστάσεις : ANSI B 16-5
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 πίεση: ANSI B 16-5  

 
5.3.5. Έλεγχοι 



 οπτική επιθεώρηση φινιρίσματος

 έλεγχος διαστάσεων : σύμφωνα με το ANSI πρότυπο B 16-5,

 έλεγχος των πιστοποιητικών συμφωνίας των υλικών και των 
μηχανικών χαρακτηριστικών.

 
5.3.6. Σήμανση 

 

Οι ακόλουθες ενδείξεις πρέπει να δίνονται στην πλευρά κάθε φλάντζας: 

 

 ονομαστική διάμετρος,

 κλάση

 τύπος χάλυβα

 αρχικά ή όνομα κατασκευαστή.

 
5.4. Παρεμβύσματα 

 
5.4.1.  Υλικά 

 

Πρέπει να γίνονται από υλικά που είναι κατάλληλα για Φυσικό Αέριο. 

 
Πρέπει να αντέχουν στην πίεση και θερμοκρασία λειτουργίας. Δεν πρέπει να 
περιέχουν αμίαντο στην σύστασή τους. 

 
5.4.2. Συνθήκες χρήσης 

 

Θα χρησιμοποιηθούν για συγκόλληση φλαντζών με λαιμό, με ανυψωμένες  προσόψεις. 

 
Η μέγιστη πίεση λειτουργίας θα είναι 19 bar.   

 
5.4.3. Αναφορές σταθερών 

 

 υλικά : ANSI B 16-5

 διαστάσεις : ANSI B 16-5 

 
5.4.4. Έλεγχοι 



 οπτική επιθεώρηση επιφανειών

 διαστασιολογικός έλεγχος σύμφωνα με ANSI B 16-5,

 έλεγχος των πιστοποιητικών συμφωνίας των υλικών και μηχανικών 
χαρακτηριστικών.

 
5.4.5. Σήμανση 

 

Δεν θα σημαίνονται. 

 
5.4.6. Συσκευασία 

Θα παραλαμβάνονται κομμένα και σε ομάδες ανάλογα με την διάμετρο. 
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5.5. Κοχλίες 

 

5.5.1. Υλικά 
 

Πρέπει να κατασκευάζονται από σφυρήλατες ράβδους χρωμιο-μολυβδενικού χάλυβα 
και θα είναι γαλβανισμένοι με πάχος γαλβανίσματος 5 μικρά. 

 
Χημική Σύσταση 
Η χημική σύσταση του χάλυβα προσδιορίζεται στο πρότυπο ASTM Α 193 Gr B7. 

Χημικά Χαρακτηριστικά 

 τάση εφελκυσμού : R>87.5 kg/m2


 τάση διαρροής : Ε>73.5 g/mm2


 επιμήκυνση σε δείγμα διαμ.2” : κατ’ ελάχιστο 16%

 μείωση της εγκάρσιας επιφάνειας     : κατ’ ελάχιστο 50% 

 
5.5.2. Κατασκευή 

 

Οι ράβδοι υφίστανται θερμική κατεργασία πριν ή μετά την κοπή του σπειρώματος. Η 
θερμική κατεργασία γίνεται σε όλο το μήκος της ράβδου. Μπορεί όμως να αφεθεί 
ακατέργαστο ένα μήκος 5 χλστ στο μέσον της ράβδου. Το σπείρωμα κόβεται σε 
ράβδους οι οποίες έχουν προηγουμένως ευθυγραμμιστεί. Τα άκρα λοξοτομούνται και 
καθαρίζονται. 

 
Τα σπειρώματα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις Προδιαγραφές ISO.  

 
5.5.3. Συνθήκες λειτουργίας 

 

Οι κοχλίες θα χρησιμοποιούνται για την συναρμολόγηση των φλαντζών. 

Η μέγιστη πίεση λειτουργίας θα είναι 19 bar. 

 
5.5.4. Πρότυπα αναφοράς 

 

- υλικά : ASTM A 193 Gr. B7 
- διαστάσεις : ANSI B 16-5 

- σπειρώματα : Κατά ISO  

 
5.5.5. Έλεγχοι και δοκιμές 

 
Έλεγχος μηχανικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με το πρότυπο ASTM A 193. 

 

 Οπτική επιθεώρηση των σπειρωμάτων.
 

 Ο έλεγχος των σπειρωμάτων κατά ISO.
 

 Έλεγχος των πιστοποιητικών για την σύσταση των υλικών και των 
μηχανικών χαρακτηριστικών

 
5.5.6. Σήμανση 

 

Στην άκρη κάθε ράβδου ο προμηθευτής πρέπει να μαρκάρει την φίρμα και την  ένδειξη 
Β 7. 
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5.6. Περικόχλια 

 

5.6.1. Υλικά 
 

Τα εξαγωνικά παξιμάδια πρέπει να γίνονται από ράβδους ανθρακούχου χάλυβα και 
θα είναι γαλβανισμένα με πάχος γαλβανίσματος 5 μικρά. 

 
Χημική Σύσταση 

 

Η χημική σύσταση προσδιορίζεται στο ASTM πρότυπο Α 194. 

Μηχανικά χαρακτηριστικά 

Η σκληρότητα του χάλυβα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ : 
 

- 248 και 352 βαθμών Brinell ή 
- 24 και 37 βαθμών Rockwell. 

 
5.6.2. Κατασκευή 

 

Για διαμέτρους ίσες ή μεγαλύτερες της 1”, τα περικόχλια κόβονται από τραβηχτές 
κυλινδρικές ράβδους. Μετά από αυτό γίνεται η διάτρηση και η κατεργασία. Κάθε 
περικόχλιο πρέπει να έχει το λιγότερο μία επιφάνεια φινισαρισμένη. Κόβεται σπείρωμα 
κατά ISO. Τα περικόχλια υπόκεινται σε θερμική κατεργασία που συνίσταται σε 
βραδεία ψύξη, εμβάπτιση και σκλήρυνση σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 454ο C. 

 
5.6.3. Συνθήκες λειτουργίας 

 

Θα χρησιμοποιούνται για συναρμολόγηση των φλαντζών. 

Η μέγιστη πίεση λειτουργίας θα είναι 19 bar. 

5.6.4. Πρότυπα αναφοράς 

 
 Υλικά             : ASTM A 194 Gr. 2Η

 διαστάσεις  : ANSI B 16-5

 σπειρώματα  : Κατά ISO 

 
5.6.5. Έλεγχοι και δοκιμές 



 Έλεγχος μηχανικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με το πρότυπο ASTM A 194.

 Έλεγχος διαστάσεων σύμφωνα με το πρότυπο ANSI B 16-5

 Οπτική επιθεώρηση

 Ο έλεγχος των σπειρωμάτων κατά ISO.

 Έλεγχος των πιστοποιητικών για την σύσταση των υλικών και των μηχανικών 
χαρακτηριστικών

 
5.6.6. Σήμανση 

 

Κάθε περικόχλιο θα μαρκάρεται με την φίρμα του κατασκευαστή και την ένδειξη 2Η. 
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5.7. Μονωτικοί Σύνδεσμοι 
 

5.7.1. Γενικά 
 

Οι μονωτικοί σύνδεσμοι θα εγκατασταθούν στον αγωγό εισόδου και στον αγωγό 
εξόδου του Σταθμού M/R. 

 
Οι μονωτικοί σύνδεσμοι θα είναι τύπου μπλοκ με φλαντζωτά άκρα. 

 
5.7.2. Προδιαγραφές Κατασκευής 

 

Υλικά 
 

Τα μεταλλικά τμήματα των μονωτικών συνδέσμων θα γίνονται από συγκολλήσιμο 
ανθρακούχο χάλυβα. Η χημική σύσταση και τα μηχανικά χαρακτηριστικά του χάλυβα 
θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις οδηγίες των ακόλουθων προδιαγραφών : ASTM A 
234, grade WPB και API 5L, grade B. 

 
Τα υπόλοιπα υλικά πρέπει να επιλεγούν σύμφωνα με τις συνθήκες χρησιμοποίησης 
έτσι ώστε η ηλικία τους, η δράση των συστατικών του αερίου και των εξωτερικών 
παραγόντων να μην τροποποιούν πρόωρα τα χαρακτηριστικά και την απόδοση του 
συνδέσμου. 

 
Όλα τα μέρη του συνδέσμου πρέπει να είναι ανθεκτικά σε μηχανικές, χημικές και 
θερμικές επιδράσεις, που ενδεχομένως υποστούν. 

 
Σχεδίαση και Διαστάσεις 

 

Οι μονωτικοί σύνδεσμοι πρέπει να είναι τύπου μπλοκ και να μην μπορούν να 
αποσυναρμολογηθούν σε κομμάτια. 

 
Η κλάση πίεσης είναι ANSI 150. Οι σωλήνες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή 
των συνδέσμων πρέπει να είναι σύμφωνοι με το πρότυπο API 5L, grade B. 

 
Η εσωτερική διάμετρος των μονωτικών συνδέσμων δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 
96% της εσωτερικής διαμέτρου των χαλυβδοσωλήνων στους οποίους πρόκειται   
να τοποθετηθούν. 

 
Διαδικασία Κατασκευής 

 

Οι συγκολλήσεις πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες της προδιαγραφής API 

1104 είτε του εφαρμοζόμενου προτύπου ΕΝ 287-1. 
 

Τα ελαττώματα πρέπει να επιδιορθώνονται σύμφωνα με την οδηγία της προδιαγραφής 
ASTM A 234 (είτε το εφαρμοζόμενο πρότυπο ΕΝ) . 

 
Η εξωτερική επιφάνεια του συνδέσμου θα πρέπει να προστατεύεται με εποξειδική 
επικάλυψη, πάχους τουλάχιστον 500 mμ. 

 
Η εσωτερική επιφάνεια των μονωτικών συνδέσμων πρέπει να προστατεύεται με 
εποξειδική επικάλυψη, πάχους τουλάχιστον 60 mμ. 
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Η εποξειδική επικάλυψη πρέπει να αντέχει στο περιβάλλον φυσικού αερίου, σε 
συμπυκνώματα που τυχόν μεταφέρει, σε περιστασιακό πέρασμα νερού και/ή 
μεθανόλης και να είναι ανθεκτικό σε σωματίδια (σκόνες κλπ.) που τυχόν μεταφέρει το 
αέριο. 

 
Ειδικές Προδιαγραφές για Μονωτικούς Συνδέσμους 

 

Ο τύπος του μονωτικού συνδέσμου έχει δύο φλάντζες. 

 
Αυτές οι φλάντζες πρέπει να συμφωνούν με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ANSI 
B 16-5, κλάση 150 και ASTM A 105 και να έχουν ανυψωμένη πρόσοψη (RF). 

Όλες οι διαστάσεις δίνονται, σε χλστ. στο παρακάτω σχήμα :  

Για διάμετρο σωλήνα  100 

L= 275±2 
 

Για διάμετρο σωλήνα  150 
L= 306±2 

 

 

 

 και P δίνονται από τον κατασκευαστή. 

 
Πρέπει να προβλεφθεί, επίσης, μια ικανοποιητική, διαρκής, αντιδιαβρωτική, μη 
αγώγιμη προστασία των εξωτερικών μεταλλικών τμημάτων ( εκτός από τις επιφάνειες 
των φλαντζών). 

 
 

5.7.3. Έλεγχος Ποιότητας 
 

Δοκιμές και Επιθεωρήσεις 
 

Ο κατασκευαστής εγγυάται και βεβαιώνει ότι οι μονωτικοί σύνδεσμοι είναι σύμφωνοι 
με την παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή. 





 

 
                                                                                       Σελίδα 17 από 39 

Ο κατασκευαστής θα κάνει τις δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο ASTM A234 και όπως 
προσδιορίζεται παρακάτω. 

 
Για κάθε παρτίδα, η χημική σύσταση του χάλυβα πρέπει να καθορίζεται και τα 
μηχανικά χαρακτηριστικά πρέπει να ελέγχονται όπως προβλέπεται στο πρότυπο 
ASTM A 234. 

 
Οι σωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του μονωτικού συνδέσμου 
πρέπει να ελεγχθούν σύμφωνα με το πρότυπο API 5L. 

 
Όλες οι συγκολλήσεις θα ελέγχονται ραδιογραφικά κατά API 1104. 

 
Πριν την μόνωση, οι μονωτικοί σύνδεσμοι θα δοκιμάζονται υδραυλικά, σύμφωνα με 
τα παρακάτω: 

 

 λεπτά σε 1.5 φορά την μέγιστη πίεση λειτουργίας,

 ξανά στην ατμοσφαιρική πίεση,

 επανάληψη της δοκιμής δυο φορές.

 
Μετά την υδραυλική δοκιμή και μετά την μόνωση, όλοι οι μονωτικοί σύνδεσμοι πρέπει 
να υποστούν μια δοκιμή στεγανότητας σε πίεση 6 bar για 10 λεπτά. Η στεγανότητα 
θα ελέγχεται με αφρώδες υλικό. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία διαρροή. 

 
Μετά από αυτά τις δυο δοκιμές, η εξωτερική μόνωση όλων των συνδέσμων πρέπει 
να υποστεί ηλεκτρική μονωτική δοκιμή σε τάση 10.000 Vac / 50 Hz, για 1 λεπτό. 

 
Επιπλέον, όλοι οι μονωτικοί σύνδεσμοι θα υπόκεινται σε δοκιμή ηλεκτρικής αντοχής, 
με παλμική τάση 1.500 Vac / 50 Hz των 5 sec, για 1 λεπτό. Η ηλεκτρική αντίσταση 
του συνδέσμου πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 ΜΩ. 

 
Πιστοποιητικά 

 

Τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι οι μονωτικοί σύνδεσμοι είναι σύμφωνοι με 
αυτή την προδιαγραφή θα δίνονται στην ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ με κάθε παραλαβή. 

 
Θα αποτελούνται από τα ακόλουθα στοιχεία : 

 

 ταυτότητα του μονωτικού συνδέσμου ( τύπος, ονομαστική διάμετρος, ονομαστικό 
πάχος άκρου, αριθμός σειράς ),

 διαδικασία κατασκευής (σφυρηλάτηση εν θερμώ, θερμική επεξεργασία),

 πιστοποιητικά δοκιμών για τους σωλήνες που χρησιμοποιούνται για την

 κατασκευή των μονωτικών συνδέσμων,

 βαθμός χάλυβα ( αποδεδειγμένος από τα έγγραφα δοκιμών με αναφορά στους 
αριθμούς διεργασιών ),

 διαστάσεις των μονωτικών συνδέσμων ( συνημμένα τα αποτελέσματα των 
δοκιμών που έχουν εκτελεστεί ),

 ιδιότητες ηλεκτρικής μόνωσης των μονωτικών συνδέσμων (συνημμένα τα 
αποτελέσματα των δοκιμών που έχουν εκτελεστεί).

 
Σήμανση 

 

Οι μονωτικοί σύνδεσμοι θα σημαίνονται από τον κατασκευαστή με λευκό 
χρώμα ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, σε 120 χλστ. τουλάχιστον από τα άκρα. 
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Οι ακόλουθες ενδείξεις πρέπει να αναφέρονται : 
 

 όνομα ή αρχικά του κατασκευαστή, 

 αριθμός σειράς, 

 ονομαστική διάμετρος, 

 κλάση πίεσης, 

 βαθμός χάλυβα και αριθμός διεργασιών. 

 
Επιπλέον της σήμανσης με χρώμα, οι αριθμοί σειράς θα τυπώνονται στους 

μονωτικούς συνδέσμους χρησιμοποιώντας σφραγίδες με στρογγυλεμένα άκρα. 

 
5.8. Σφαιρικές Φλαντζωτές Βάνες Εισόδου 

 

5.8.1. Υλικά 
 

Σώμα 
 

Χυτός ανθρακούχος χάλυβας ASTM A 216 Gr. WCB 
Σφυρήλατος ανθρακούχος χάλυβας ASTM A 105 

 
Στόμιο και Λαιμός 

 

Χυτός σιδηρούχος ημι-χάλυβας ASTM A 126 Gr. B 
Ανοξείδωτος χάλυβας ASTM A 182 Gr. F 304 

 
Κοχλίες 

 

Ανθρακούχος χάλυβας ASTM A 307 Gr. B 
Χρωμιομολυβδαινούχος χάλυβας ASTM A 193 Gr. B 7 

 
5.8.2. Κατασκευή 

 

Οι βάνες πρέπει να είναι πλήρους διάτρησης (full bore). 

 
Για βάνες διαμέτρου 4” και μεγαλύτερες πρέπει να είναι “trunnion type”. 

 
Η διάτρηση των φλαντζών πρέπει να γίνεται κατά ANSI B 16-5, κλάση 150, με 
ανυψωμένη πρόσοψη και “ οδοντωτό τελείωμα “. 

 
Όλες οι βάνες πρέπει να είναι πυράντοχες (fire safe). 

 
Οι σφαιρικές βάνες πρέπει να είναι σύμφωνες με το πρότυπο API 6D, ο δε 
κατασκευαστής της βάνας να είναι πιστοποιημένος κατά API 6D. 

 
5.8.3. Λειτουργία 

 

Η λειτουργία της σφαίρας πρέπει να εκτελείται με την βοήθεια μοχλού ή κιβωτίου 
ταχύτητας (gear box). 

 
Σε κάθε περίπτωση, η απαιτούμενη δύναμη για άνοιγμα/ κλείσιμο πρέπει να είναι στα πρότυπα 
της ανθρώπινης δύναμης. Η μέγιστη αποδεκτή δύναμη περιστροφής των βανών (απαιτούμενη 
ροπή στρέψης) θα είναι μικρότερη ή ίση με 350 Nm. 
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Όλες οι βάνες πρέπει να συνοδεύονται με τον μοχλό χειρισμού ή το κιβώτιο ταχύτητας 

(gear box) και χειροτροχό. Στην θέση ανοικτή ή κλειστή, οι βάνες πρέπει να μένουν με τον 
μοχλό ή τροχό τους ακόμα και κλείνοντας την πόρτα της καμπίνας. 

 
5.8.4. Συνθήκες λειτουργίας 

 

Οι βάνες πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση Φυσικού Αερίου. Η μέγιστη πίεση 
λειτουργίας είναι 19 bar. 

 
5.8.5. Αναφορά Προτύπων 

 

5.8.5.1. υλικά API 6 D 

5.8.5.2. διαστάσεις ANSI B 16-5 

5.8.5.3. πίεση API 6 D 

 
5.8.6. Έλεγχοι και Δοκιμές 

 

5.8.6.1. υδραυλικοί έλεγχοι, 

5.8.6.2. έλεγχος αντοχής του κυρίως σώματος σε πίεση 

30 bar, 

5.8.6.3. υδραυλική δοκιμή εδράνων σε πίεση 21 bar, 
5.8.6.4. λειτουργία της βάνας και έλεγχος ότι ο άξονας της 

βάνας είναι στεγανός σε  πίεση 21 bar, 

5.8.6.5. πνευματική δοκιμή, 

5.8.6.6. δοκιμή στεγανότητας των εδράνων σε πίεση 6 

bar, 

5.8.6.7. οπτική επιθεώρηση του τελειώματος και έλεγχος 

των διαστάσεων, 
5.8.6.8. έλεγχος των πιστοποιητικών συμφωνίας των 

υλικών και των μηχανικών  χαρακτηριστικών, 
5.8.6.9. οι βάνες πρέπει να ελέγχονται ότι είναι 

πυράντοχες (fire safe) σύμφωνα με το API RP 6 F. 
 

5.8.7. Σήμανση 
 

Κάθε βάνα πρέπει να σημαίνεται όπως παρακάτω : 

 

 όνομα του κατασκευαστή, 

 ονομαστικό μέγεθος, 

 κλάση πίεσης, 

 υλικό κυρίου σώματος, 

 κατεύθυνση κλεισίματος 

 αριθμός παρτίδας / serial number  
 

σύμφωνα με το πρότυπο API 6 D 

 
5.9. βάνες Εξόδου Τύπου Πεταλούδας 

 
5.9.1. Υλικά 

Σώμα 
 

Χυτός ανθρακούχος χάλυβας ASTM A 216 Gr. WCB Σφυρήλατος ανθρακούχος χάλυβας 
ASTM A 105 
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Πεταλούδα 
 

Ανοξείδωτος χάλυβας 18-8 ASTM A 182 Gr. F 304 

Έδρανα 

Ελαστομερές το οποίο μπορεί να είναι : 
 

5.9.1.1. perbunan 
5.9.1.2. viton 

 Κοχλίες 

Ανθρακούχος χάλυβας ASTM A 307 Gr. B 
Χρωμιομολυβδαινούχος χάλυβας ASTM A 193 Gr. B 7 

 
5.9.2. Κατασκευή 

 

Οι βάνες πρέπει να είναι φλαντζωτές, τρυπημένες σύμφωνα με το ANSI B 165, 
κλάση 150, με ανυψωμένη πρόσοψη και οδοντωτό τελείωμα. 

 

Πρέπει να έχουν ονομαστική διάμετρο ανάλογα με τον τύπο του Σταθμού Μ/R. 

 
5.9.3. Λειτουργία 

 
Το άνοιγμα/κλείσιμο της βάνας θα γίνεται με την βοήθεια μοχλού. Στην ανοικτή θέση, 
ο μοχλός θα βρίσκεται παράλληλα με τον άξονα του αγωγού. Το άνοιγμα και κλείσιμο 
θα γίνεται με στροφή ενός τετάρτου, και θα τερματίζουν σε stop. 

 
Όλες οι βάνες θα συνοδεύονται από τον μοχλό τους, ο οποίος θα παραμένει στην   
θέση του, ακόμα και με κλειστές τις πόρτες της καμπίνας του Σταθμού. 

 
5.9.4. Συνθήκες λειτουργίας 

 

Οι βάνες πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση Φυσικού Αερίου. 

 Η μέγιστη πίεση λειτουργίας είναι 19 bar. 

5.9.5. Πρότυπα Αναφοράς 
 

 υλικά API 6 D 

 πίεση API 6 D  

 
5.9.6. Έλεγχοι και Δοκιμές 

 

 οπτική επιθεώρηση και έλεγχος διαστάσεων, 

 οι βάνες πρέπει να υπόκεινται σε ελέγχους συμφωνίας με τα πρότυπα API 
6D, API 598 και ANSI B 16-34. 

 έλεγχος των πιστοποιητικών συμφωνίας των υλικών με τα μηχανικά 
χαρακτηριστικά. 
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5.9.7. Σήμανση 

 

Κάθε βάνα πρέπει να σημαίνεται ως ακολούθως : 

 

 όνομα κατασκευαστή, 

 ονομαστικό μέγεθος, 

 κατηγορία, 

 υλικό κυρίου σώματος, 

 κατεύθυνση κλεισίματος 

 αριθμός παρτίδας / serial number  

 

Σημείωση: Απαιτείται η τοποθέτηση διακοπτών ορίου και στις βάνες πεταλούδας  
πριν και μετά το μετρητή. 

 
5.10. Bάνες Οργάνων 

 
Οι βάνες που χρησιμοποιούνται για τα όργανα πίεσης θα είναι σφαιρικές και τύπου 
ακίδας (needle) με βιδωτό άκρο 1/2” NPT. 

 
5.11. Φίλτρα 

 
 Tα φίλτρα θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 68/2014 για πιεστικά 
δοχεία. 
Τα φίλτρα θα τοποθετηθούν έτσι ώστε τα στοιχεία τους να μπορούν εύκολα να καθαριστούν 
και αντικατασταθούν. 
 
Τα φίλτρα είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να μπορεί να γίνει αποστράγγιση ή εξαέρωση. 
 
Χαρακτηριστικά 
 
Ικανότητα Φιλτραρίσματος 
 
Τα φίλτρα πρέπει να εμποδίζουν το 98% της σκόνης μεγαλύτερης ή ίσης των 5 μm, 
οποιαδήποτε και αν είναι η ροή του αερίου. 
 
Ονομαστικό Μέγεθος 
 
Η ονομαστική διάμετρος της εισόδου του φίλτρου πρέπει να είναι ίση με την ονομαστική 
διάμετρο του σωλήνα εισόδου του σταθμού. 
Ο κατασκευαστής των υπό προμήθεια σταθμών θα τεκμηριώνει το μέγεθος του φίλτρου που 
έχει επιλέξει με βάση τα διαγράμματα του κατασκευαστή του φίλτρου για τη συγκεκριμένη 
πτώση πίεσης (που προσδιορίζεται στην εκάστοτε προδιαγραφή), την πίεση εισόδου και τη 
δυναμικότητα του σταθμού. Τα διαγράμματα του κατασκευαστή του φίλτρου θα 
ενσωματώνονται στην τεχνική προσφορά του σταθμού. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πτώση Πίεσης 
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Η μέγιστη επιτρεπτή πτώση πίεσης στα φίλτρα πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση με 
0.05 bar, σε ονομαστική ροή, και υπό πίεση 6 bar. 

 

 
Διαφορικό Μανόμετρο 

 

Κάθε φίλτρο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ένα διαφορικό μανόμετρο στην είσοδο και έξοδο 
με διαβάθμιση από 0 μέχρι 1 bar. Το διαφορικό μανόμετρο θα φέρει micro switches για τη 
μεταφορά του σχετικού σήματος στο pillar και από αυτό στο σύστημα scada. 
 

Μονωτικές βάνες απαιτούνται. Το μανόμετρο πρέπει να αντέχει μια μέγιστη 
υπερπίεση 19 bar. 

 
 

Αποστράγγιση-Εξαέρωση 
 

Στον πυθμένα του φίλτρου θα τοποθετηθεί σωλήνας αποστράγγισης 1 1/4” φλατζωτή 
ή συγκολλητή. Η βάνα θα κλείνεται με τυφλή φλάντζα.
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5.11.1. Έλεγχοι 

 

Όλες οι κολλήσεις των σωμάτων των φίλτρων πρέπει να υπόκεινται σε ραδιογραφικό 
έλεγχο. Η ποιότητα των κολλήσεων πρέπει να θεωρηθεί σύμφωνα με τον κώδικα 
ASME, τμήμα VIII. 

 
Θα γίνει έλεγχος υδραυλικής δοκιμής σε 28.5 bar για τουλάχιστον 20 min.  

Τα πιστοποιητικά ελέγχου πρέπει να δίνονται από τον κατασκευαστή. 

 

 

5.12. Bάνες Ακαριαίας Διακοπής 

 
Σε κάθε ρεύμα του σταθμού θα τοποθετηθεί μία βάνα ακαριαίας διακοπής. Οι βάνες 
ακαριαίας διακοπής θα είναι ενσωματωμένες στους 2 ρυθμιστές ή ανεξάρτητα 
εγκατεστημένες χωρίς να επηρεάζουν τις απαιτούμενες μέγιστες διαστάσεις των 
καμπίνων και τον απαιτούμενο χώρο για την λειτουργία και την συντήρηση. 

 
5.12.1. Χαρακτηριστικά 

 

Με : 

 
p = πίεση εξόδου του σταθμού M/R. 

 
po = ονομαστική πίεση εξόδου του ρυθμιστή. 

 
Η διακοπή πρέπει να γίνεται και για τις δυο περιπτώσεις : 

 p > p1 

όπου : 
p1 = πίεση της οποίας η τιμή μπορεί να είναι μεταξύ 1.3 po και 1.5 po.  

p < p2 

όπου : 
p2 = πίεση της οποίας η τιμή μπορεί να είναι μεταξύ 0.7 po και 0.8 po. 

 
Κάθε βάνα ακαριαίας διακοπής θα διαθέτει διακόπτη προσέγγισης (proximity switch) 
για την τηλεένδειξη της θέσης της. 

 
5.12.2. Έλεγχοι 

 

5.12.2.1. υδραυλική δοκιμή αντοχής στα 28.5 bar, 

5.12.2.2. δοκιμή στεγανότητας στην μέγιστη πίεση λειτουργίας, δηλ. 19 bar.
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Τα πιστοποιητικά δοκιμών πρέπει να δίνονται από τον κατασκευαστή. 

 
5.13. Ρυθμιστές 

 
Σε κάθε ρεύμα πρέπει να είναι τοποθετημένοι δύο ρυθμιστές: ένας active και ένας 
monitor. Ο active ρυθμιστής θα είναι του τύπου fail to open. Ο monitor ρυθμιστής 
είναι του τύπου fail to close. 

 
Δεν θα απαιτείται αλλαγή ελατηρίου προκειμένου για το σύνολο του εύρους του 
ρυθμιστή. 

 
Οι ρυθμιστές είναι φλαντζωτοί και φέρουν ενδεικτικά του σημείου λειτουργίας τους. 

 
Η ακρίβεια του ελέγχου της πίεσης εκτείνεται από το 5% μέχρι το 100% της παροχής.  

 
5.13.1. Χαρακτηριστικά 

 
Υλικό 

 

Χάλυβας κατά ASTM A216 WCB ή ισοδύναμο υλικό από πλευράς σχεδίασης των 
Σταθμών. 
Διευκρινίζεται ότι ως ισοδύναμο υλικό θεωρείται χάλυβας με ισοδύναμες ή ανώτερες ιδιότητες 
του χάλυβα κατά ASTM A216 WCB, οι οποίες θα τεκμαίρονται είτε από πειραματικά     
δεδομένα πιστοποιημένων εργαστηρίων, είτε από βιβλιογραφικά δεδομένα. 

 
Ονομαστική Ροή 

 

Η ονομαστική ροή των ρυθμιστών πρέπει να μετράται στις ακόλουθες συνθήκες: 
 

 πίεση εισόδου ρεύματος : 6 bar

 πίεση εξόδου ρεύματος : 4 bar

 φυσικό αέριο ειδικής πυκνότητας : d = 0.61 

Πίεση εξόδου - σταθερότητα

Ο ρυθμιστής πρέπει να λειτουργεί χωρίς φαινόμενα pumping σε όλο το εύρος της ροής. 

 
Η πίεση εξόδου πρέπει να ρυθμίζεται από 1 έως 5 bar χωρίς να χρειάζεται αλλαγή 
εξοπλισμού (π.χ. ελατήρια). 

 
ΑC up to 1%, SG up to 2.5%. 

Στεγανότητα 

Οι ρυθμιστές πρέπει να είναι απόλυτα στεγανοί σε κατάσταση μηδενικής ροής. 4.13.2 

Έλεγχοι 

 υδραυλική δοκιμή αντοχής στα 28.5 bar, 

 δοκιμή στεγανότητας στην μέγιστη πίεση λειτουργίας, δηλ. 19 bar. 

 
Τα πιστοποιητικά δοκιμών πρέπει να δίνονται από τον κατασκευαστή. 
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5.14. Μετρητής Αερίου 

 

5.14.1. Αντικείμενο 
 

Είναι η ακριβής μέτρηση του όγκου του φυσικού αερίου που παρέχεται στην έξοδο του 
σταθμού 

 
5.14.2. Φύση του αερίου 

 

Το διερχόμενο αέριο είναι φυσικό αέριο. 

5.14.3.  Θερμοκρασία λειτουργίας 
 

Θερμοκρασία λειτουργίας –10 έως 60 C 

 
 

5.14.4. Τύπος μετρητή 
 

Ο μετρητής θα είναι τύπου τουρμπίνας. Θα είναι τιμολογιακός και πιστοποιημένος σύμφωνα 
με την εκάστοτε ισχύουσα μετρολογική Οδηγία (εν προκειμένω την 68/2014). 
 To υλικό του μετρητή δύναται να είναι κατάλληλος τύπος χάλυβα ή αλουμινίου και θα πρέπει 
να αντέχει σε πίεση λειτουργίας 4 bar 
 
Για τον μετρητή θα ισχύουν τα παρακάτω : 

 
Ο μετρητής θα είναι φλαντζωτός. Οι φλάντζες του μετρητή θα είναι σύμφωνες με την 
παράγραφο 4.3 της παρούσας Προδιαγραφής. 

 
Η διατομή του μετρητή θα έχει την ίδια διάμετρο με την φλάντζα εξόδου του Σταθμού 

 

Δυναμικότητα 
σταθμού 

Τυπος μετρητή 

2.000 Nm3/H  G250 

3.000 Nm3/H  G 400 

5.000 Nm3/H  G650 

8.000 Nm3/H  G1000 

10.000 Nm3/h  G1600 

12.000 Nm3/H  G1600 

 
 

5.14.5. Συνθήκες Λειτουργίας 
 

Μέγιστη Ροή 
 

Η μέγιστη ροή του μετρητή πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με την ονομαστική ροή 
του Σταθμού. 

 
Ο μετρητής πρέπει να έχει ικανότητα αντοχής σε προσωρινή υπερφόρτωση 20% 

 

Ελάχιστη Ροή  
 

Η ελάχιστη ροή του μετρητή θα είναι ίση με το 5% της μέγιστης ροής 





 

 
                                                                                       Σελίδα 26 από 39 

Ακρίβεια  
 

Η ακρίβεια των μετρητή θα πρέπει να είναι η ακόλουθη: 
Για Q min < Q < 0.2 Q max μικρότερη του 3% 
Για 0.2Q max < Q < Q max μικρότερη του 1.5% Όπου: 
Qmax. = μέγιστη ροή 
Qmin = ελάχιστη ροή 
Q=ρυθμός ροής 

 
Πτώση πίεσης  

 

Η πτώση πίεσης στο μετρητή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 mbar 

 
Η μέτρηση της πτώσης πίεσης πρέπει να γίνεται στην μέγιστη ροή αέρα 

 
Η διεύθυνση ροής του μετρητή πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς στο σώμα του 
μετρητή. 

 
5.14.6. Κεφαλή Ένδειξης 

 

Η κεφαλή ένδειξης θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να συνδεθεί με άλλες βοηθητικές 
συσκευές (διορθωτές, flow regulators) 

H κεφαλή του μετρητή πρέπει να διαθέτει τις παρακάτω γεννήτριες παλμών: 

LF παλμοί χαμηλής συχνότητας 

HF παλμοί υψηλής συχνότητας 

 
Οι βάνες πεταλούδας πριν και μετά το μετρητή θα φέρουν διακόπτες ορίου 

 
5.14.7.  Έλεγχοι 

 
Ο κατασκευαστής πρέπει να εκτελέσει δοκιμές πίεσης στους μετρητές υπό πίεση 6 
bar. 

 
Το αποτέλεσμα των ελέγχων θα καταγράφεται υπό μορφή πιστοποιητικού το οποίο θα 
παρέχει ο Κατασκευαστής 

 
Η βαθμονόμηση του μετρητή θα γίνει σε συνθήκες ατμοσφαιρικής πίεσης.. 

Πινακίδα 

Ο μετρητής θα φέρει πινακίδα στην οποία θα αναφέρονται τα παρακάτω 
 

 Το όνομα και την φίρμα του κατασκευαστή 

 Το είδος του μετρητή 

 Ο αριθμός σειράς του μετρητή 

 Η μέγιστη ροή 

 Η ελάχιστη ροή 

 Η μέγιστη πίεση λειτουργίας 

 Η κατεύθυνση της ροής του αερίου 

 Για κάθε γεννήτρια παλμών θα αναφέρεται το πλήθος των παραγόμενων 
παλμών ανά m3 
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Ο μετρητής θα εγκατασταθεί μετά τα ρυθμιστικά ρεύματα. Θα έχει τα απαραίτητα μήκη 
ευθύγραμμων τμημάτων που καθορίζει ο κατασκευαστής πριν και μετά. 
Θα τοποθετηθούν διακόπτες ορίου στις βάνες πεταλούδας πριν και μετά το μετρητή 

 
5.15. Ρεύμα By-pass 

 
Ο σταθμός θα φέρει ρεύμα by pass της μετρητικής διάταξης. Η ονομαστική του 
διάμετρος πρέπει να είναι ≥ 3” για κάθε είδος σταθμού. 

 

Στο by pass ρεύμα, θα υπάρχει μία σφαιρική, φλαντζωτή βάνα πλήρους 
διάτρησης(full bore) κλάσης πίεσης ANSI 150. 

 
Η σφαιρική βάνα θα διαθέτει κατάλληλο σύστημα κλειδώματος στη θέση ΚΛΕΙΣΤΗ. 

 
5.16.  Ηλεκτρολογική υποδομή σταθμού 

 
Παρακάτω ακολουθεί σχέδιο καλωδιόδρομων που πρέπει να φέρει ο σταθμός: 
 

 
 

5.17. Γείωση - Γέφυρα Καθοδικής Προστασίας 

 
Στην γραμμή εισόδου και εξόδου του Σταθμού, θα τοποθετηθεί μονωτικός σύνδεσμος 
για να απομονωθεί ο Σταθμός από το σύστημα Καθοδικής Προστασίας του δικτύου. 

 
Το μεταλλικό πλαίσιο, καθώς και οι σωληνώσεις του Σταθμού θα συνδεθούν με μπάρα 
γείωσης, η οποία με την σειρά της θα συνδεθεί με το τρίγωνο γείωσης που θα 
κατασκευαστεί πλησίον. 
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Επίσης θα υπάρχει σταθμός μέτρησης καθοδικής προστασίας τεσσάρων(4) σημείων 
στο οποίο θα καταλήγουν τα εξής : 

 Καλώδιο το οποίο θα συνδέει το σταθμό μέτρησης καθοδικής προστασίας με 
τη γραμμή εξόδου του σταθμού μετά το μονωτικό σύνδεσμο 

 Καλώδιο το οποίο θα συνδέει το σταθμό μέτρησης καθοδικής προστασίας με 
τη γραμμή εισόδου του σταθμού πριν το μονωτικό σύνδεσμο 

 Καλώδιο το οποίο θα συνδέει το σταθμό μέτρησης καθοδικής προστασίας με 
το γειωμένο τμήμα του σταθμού 

 Καλώδιο το οποίο θα συνδέει το σταθμό μέτρησης καθοδικής προστασίας με 
το μόνιμο ηλεκτρόδιο αναφοράς 

 

 

6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
 

6.1. Συγκολλήσεις 

 
Όλες οι συγκολλήσεις του Σταθμού θα ελεγχθούν 100% ραδιογραφικά. Προκειμένου 
για συγκολλήσεις για τις οποίες η ραδιογραφική μέθοδος ελέγχου δεν ενδείκνυται ο 
έλεγχος θα πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια διεισδυτικών υγρών ή άλλη δόκιμη 
μέθοδο η οποία προβλέπεται από τα σχετικά πρότυπα. 

 
Κώδικας αποδοχής ο ΑΡΙ 1104 (τελευταία έκδοση). 

 
Η διαδικασία συγκόλλησης (μέθοδος, ηλεκτρόδια, έλεγχος, πιστοποίηση 
ηλεκτροσυγκολλητή) θα είναι σύμφωνη με το ΑΡΙ 1104. 

 

6.2. Συναρμολόγηση 
 

Η εγκατάσταση θα στηρίζεται κατασκευαστικά, έτσι ώστε δεν θα υπάρχουν τάσεις  μεταξύ 
σωλήνων, οργάνων και εξαρτημάτων. 

 
Η συναρμολόγηση της εγκατάστασης θα γίνει από πεπειραμένο προσωπικό, σύμφωνα 
με τους αναφερόμενους κανόνες της τεχνικής. 

 
Μόνο ταινία τεφλόν θα χρησιμοποιηθεί σαν στεγνωτικό υλικό στα κοχλιωτά μέρη των 
οργάνων. 

 
Τα παρεμβύσματα, οι κοχλίες και τα περικόχλια θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της παρούσας Προδιαγραφής. 

 

 

7. ΚΑΜΠΙΝΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

7.1. Πλαίσιο 
 

Ο Σταθμός Διανομής M/R θα συναρμολογηθεί και συνδεθεί σε πλαίσιο. 

 
Κάθε εξάρτημα των ρευμάτων ρύθμισης αλλά και του μετρητικού τμήματος θα είναι 
κατά τέτοιο τρόπο συνδεδεμένο με το πλαίσιο, ώστε να επιτρέπεται η 
αποσυναρμολόγηση των φλαντζών χωρίς να προκαλείται αποευθυγράμμηση του 
ρεύματος. 
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Το πλαίσιο θα είναι συγκολλητό και θα κατασκευαστεί έτσι ώστε να έχει αρκετή 
αντοχή και δυσκαμψία, για να υποβαστάζει ικανοποιητικά την εγκατάσταση τόσο 
 κατά την λειτουργία όσο και κατά την μεταφορά. 

 

Η εγκατάσταση θα είναι συναρμολογημένη πάνω σε δοκούς. 
 
 
 

7.2. Καμπίνα 

 

Ο Σταθμός θα τοποθετηθεί σε μη θερμαινόμενη και φυσικά αεριζόμενη καμπίνα, η 
οποία θα εξασφαλίζει επισκεψιμότητα σε όλα τα εξαρτήματα, καθώς και εύκολες  
συνδέσεις/αποσυνδέσεις και ρυθμίσεις. 

 
Ενδεικτικό σχέδιο φαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. 

 Oι τυπικές διαστάσεις της καμπίνας του σταθμού είναι οι παρακάτω: μήκος = 2.200, πλάτος = 
1400, ύψος= 2.000 mm. 
 

Περιγραφή Καμπίνας 
 

 

Η καμπίνα θα είναι από φύλλα ανοξείδωτου χάλυβα Α316 πάχους 2 mm 

τουλάχιστον. 

 
Θα φέρει οπές εξαερισμού ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής αερισμός του Σταθμού. 

Οι οπές εξαερισμού θα αποκλείουν την εισαγωγή αντικειμένων ή υλικών στο Σταθμό. 

 
Οι περσίδες εξαερισμού θα είναι περίπου 6% της συνολικής κάτοψης του Σταθμού  

και θα είναι ισοκατανεμημένες κοντά στην οροφή και στον πυθμένα του Σταθμού. 

 
Στην μπροστινή πλευρά της καμπίνας θα υπάρχει διπλή ή τριπλή πόρτα. Οι πόρτες 

θα έχουν κλειδαριές ασφαλείας. Θα ανοίγουν προς τα έξω και θα κλειδώνουν στις 90ο 

και 180ο. 

 
Η οροφή της καμπίνας πρέπει να έχει κλίση 10% και να υπερβαίνει την μπροστινή 

πόρτα κατά 5 cm. 

 
Η μηχανολογική κατασκευή της καμπίνας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην 
υπάρχουν αιχμηρές άκρες και ακμές ούτε στο εξωτερικό πλαίσιο ούτε στις πόρτες οι 

οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν ατύχημα με τραυματισμό. Για το λόγο αυτό 
θα πρέπει να τοποθετηθούν κατάλληλα υλικά (π.χ. προστατευτικά πλαστικά ή λάστιχα) 
όπου απαιτείται όπως για παράδειγμα στο πλαίσιο της κάθε πόρτας. Ανάλογη 
μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί και για το σύνολο της κατασκευής της καμπίνας. 

Η καμπίνα θα έχει εσωτερική επένδυση από ειδικό μονωτικό υλικό, ώστε να 

καλύπτονται οι απαιτήσεις θορύβου που αναφέρονται στο Άρθρο 8. 

 
Το πλαίσιο και η καμπίνα πρέπει να διαθέτουν ειδικά σημεία για ανάρτηση από 

γερανό. 

 
Το χρώμα της καμπίνας θα καθορίζεται στις παραγγελίες. Διαφορετικές αποχρώσεις θα 
μπορούσαν να ζητηθούν ανάλογα με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Για τις καμπίνες 

των σταθμών απαιτείται πενταετής εγγύηση της αντοχής της καμπίνας στη διάβρωση 
και της καλής εφαρμογής του προστατευτικού υλικού το οποίο εγκαθίσταται 
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περιμετρικά στην πόρτα της καμπίνας για να  εμποδίσει τη διείσδυση νερού και σκόνης 

στο εσωτερικό του σταθμού.  Οι μεντεσέδες της καμπίνας θα είναι μεταλλικοί , θα είναι 
τουλάχιστον τρεις ανά φύλλο πόρτας και θα συμπεριλαμβάνονται στην 

προαναφερόμενη εγγύηση της   καμπίνας.
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8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΟΡΥΒΟΥ 
 

8.1 Αποτελεσματικά μέτρα θα ληφθούν για να αποφευχθούν θόρυβοι 
αεροδυναμικοί και από ταλαντώσεις, που υπερβαίνουν τους 
εφαρμοζόμενους Ελληνικούς κανονισμούς περί θορύβου. 

 
8.2 Η μείωση του θορύβου επιτυγχάνεται με το σωστό αεροδυναμικό σχεδιασμό 
σωληνώσεων και εξαρτημάτων, καθώς και με την κατάλληλη επένδυση των 
τοιχωμάτων της καμπίνας. 

 
8.3 Θα πρέπει να αποφεύγονται ξαφνικές αλλαγές στα μεγέθη και στις οδεύσεις 
των σωληνώσεων. Η ταχύτητα του αερίου δεν υπερβαίνει τα προδιαγραφόμενα όρια. 

 
8.4 Η τοποθέτηση σιγαστήρων (silencers) ή άλλων συστημάτων μείωσης 
θορύβου θεωρείται απαραίτητη προκειμένου να μειωθεί ο θόρυβος στα επίπεδα που 
αναφέρονται στο Άρθρο 7.5 της Τεχνικής Προδιαγραφής. 

 
Στα τεχνικά στοιχεία του Σταθμού θα αναφέρεται και το επίπεδο θορύβου (με τις πόρτες της 
καμπίνας ανοικτές και κλειστές). Σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το 60dB (A) σε 
απόσταση ενός μέτρου κάθετα από τις σωληνώσεις με τις πόρτες της καμπίνας ανοικτές, ενώ 
με τις πόρτες κλειστές το επίπεδο θορύβου δεν θα υπερβαίνει τα 45dB (A). 
 

8.5 Επίσης μετά την εγκατάσταση των σταθμών στο χώρο εγκατάστασης θα γίνει 
έλεγχος στάθμης θορύβου για να διαπιστωθεί εάν έχουν τηρηθεί οι σχετικές 
απαιτήσεις. 

 

 

8. ΒΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
 

9.1 Τα εξαρτήματα μέσα στον σταθμό θα βαφούν, ώστε αφ’ ενός για να 
προστατεύονται, αφ’ ετέρου να είναι εύκολη η αναγνώρισή τους κατά την 
λειτουργία. 

 
9.2 Μετά την αμμοβολή των σωληνώσεων και την προστασία με ειδική 
αντισκωριακή βαφή, τα εξαρτήματα θα βαφούν με δύο στρώσεις με τα παραπάνω 
χρώματα: 

 

Σωληνώσεις και εξαρτήματα (γωνιές, ταυ, 
καμπύλες) 

αλουμίνιο 

βάνες που συνήθως είναι ανοικτές και 
εξοπλισμός που συνήθως είναι σε χρήση 

 
κίτρινο 

βάνες που συνήθως είναι κλειστές και 
εξοπλισμός που συνήθως δεν είναι σε 
χρήση 

 
κόκκινο 

 
9.3 Η ποιότητα της βαφής θα είναι τέτοια που να αντέχει στις περιβαντολλογικές 
συνθήκες εγκατάστασης. 
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9. ΕΛΕΓΧΟΙ - ΔΟΚΙΜΕΣ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 

Θα γίνουν οι παρακάτω έλεγχοι και δοκιμές στους Σταθμούς Διανομής M/R. 
 

 Έλεγχος κατασκευαστικών σχεδίων 
ΕΑΤ (Engineering Acceptance Test).

 

 Δοκιμή - Επιθεώρηση των σταθμών στο Εργοστάσιο Κατασκευής 
FAT (Factory Acceptance Test).

 

 Δοκιμή - επιθεώρηση σταθμών μετά την αποθήκευση στον χώρο αποθήκης του 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ

STAT (Storage Acceptance Test). 
 

 Έλεγχος - δοκιμές σταθμών μετά την εγκατάστασή τους στον χώρο εγκατάστασης 
SAT (Site Acceptance Test).

 
10.1. Έλεγχος κατασκευαστικών σχεδίων 

 
Ο Προμηθευτής θα παραδώσει στον Αγοραστή , πριν την έναρξη κατασκευής, πλήρη 
κατασκευαστικά σχέδια, που θα περιλαμβάνουν τις καμπίνες των σταθμών και το 
σύνολο του εξοπλισμού με όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες για έγκριση από τον 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 
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10.2. Δοκιμή - Επιθεώρηση - Πιστοποίηση στο Εργοστάσιο Κατασκευής 

 

10.2.1 Δοκιμή Αντοχής 
 

Μετά την συναρμολόγησή του, ο Σταθμός θα υποβληθεί σε υδραυλική δοκιμή αντοχής 
σε πίεση 1.5 φορά την πίεση σχεδιασμού. 

 
Πριν την υδραυλική δοκιμή: 

 

 οι ρυθμιστές, οι ανακουφιστικές βάνες, οι μετρητές και άλλα παρόμοια 
εξαρτήματα, που έχουν δοκιμαστεί στο εργοστάσιο κατασκευής τους, θα 
αφαιρεθούν και στη θέση τους θα τοποθετηθούν τυφλές φλάντζες. Θα 
δοκιμαστούν βάνες, φίλτρα, σωληνώσεις και λοιπά εξαρτήματα.

 

 τα εξαεριστικά θα είναι ανοικτά, ώστε να επιτρέπουν την ελεύθερη μετακίνηση του 
αέρα από την εγκατάσταση.

 
Η πίεση δοκιμής είναι 28.5 bar. 

 
Η διάρκεια της δοκιμής θα είναι τουλάχιστον 2 ώρες. 

Καμία διαρροή δεν είναι επιτρεπτή. 

10.2.2 Δοκιμή Στεγανότητας 
 

Μετά την συναρμολόγηση, οι εγκαταστάσεις πρέπει να ελεγχθούν για την 
στεγανότητά τους με άζωτο ή αέρα. Πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε όλα τα όργανα να 
αντέξουν στη δοκιμή στεγανότητας. 

 
Η πίεση δοκιμής ανάντη του ρυθμιστή είναι 19 bar και κατάντη του ρυθμιστή είναι 6 
bar. 

 
Η διάρκεια δοκιμής θα είναι τουλάχιστον 30 min. 

 
 

Καμία διαφυγή δεν είναι επιτρεπτή.
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10.2.3 Δοκιμή Λειτουργίας 
 
Μετά την δοκιμή πίεσης, η εγκατάσταση θα υποβληθεί στη δοκιμή λειτουργίας. 

 
Κάθε συγκρότημα και όργανο στο σύστημα θα επιθεωρηθεί και θα δοκιμασθεί ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι η λειτουργία του είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του σχεδιασμού. 

 
10.2.4 Πιστοποιήσεις 

 

Πιστοποιητικά θα δοθούν για κάθε σταθμό από τον κατασκευαστή. Στα πιστοποιητικά 
αυτά θα δηλώνεται σαφώς ότι η εγκατάσταση υποβλήθηκε και πέτυχε ικανοποιητικά 
όλες τις απαιτούμενες δοκιμές και ελέγχους, και ότι η εγκατάσταση ικανοποιεί όλες τις 
τεχνικές απαιτήσεις που αναφέρονται στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή. 

 
Όλες οι δοκιμές των υλικών, τα υλικά συγκόλλησης, ο τρόπος συγκόλλησης, 
πιστοποιητικά, πορίσματα, ραδιογραφήσεις κλπ., που ζητούνται, θα υποβληθούν από 
τον Προμηθευτή. 

 
Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να πληροφορήσει σχετικά τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ σε 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον 20 ημερών πριν να πραγματοποιήσει τις δοκιμές και 
ελέγχους στο εργοστάσιο κατασκευής των σταθμών, ώστε να παρευρεθεί 
εκπρόσωπος του ΑΓΟΡΑΣΤΗ ή/και Επιθεωρητής από γραφείο επιθεώρησης για να 
παρακολουθήσουν τις δοκιμές. 

 
10.2.5 Δοκιμή - Επιθεώρηση σταθμών στην αποθήκη του ΑΓΟΡΑΣΤΗ 

 

Μετά την τοποθέτηση των σταθμών στο χώρο αποθήκης, που θα υποδείξει ο 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ θα γίνει: 

 

 ποσοτικός έλεγχος των σταθμών και

 οπτική επιθεώρηση όλων των εξαρτημάτων

 έλεγχος πιστοποιητικών.

 
Όλα τα ειδικά εξαρτήματα, όπως σφαιρικές βάνες, πλήρους διατρήσεως, ρυθμιστές, 
βάνες ακαριαίας διακοπής, φίλτρα κλπ. θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
καταλληλότητας τύπου 3.1. 

 

 





 

 
                                                                                       Σελίδα 35 από 39 

11. ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
 

Η προμήθεια των σταθμών θα πρέπει να συνοδεύεται με βιβλίο συμβάντων για κάθε 
σταθμό χωριστά, το οποίο θα μας δίνει τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες: 

 

 κατάσταση (κατάλογο) εξαρτημάτων και υλικών με αντίστοιχη αναφορά στο 
σχετικό διάγραμμα σταθμού

 σχέδιο αναγνώρισης συγκολλήσεων

 τα πλήρη κατασκευαστικά σχέδια και τις λεπτομέρειες αυτών

 εγχειρίδιο με οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης, που θα αναφέρονται στα σχέδια 
της εγκατάστασης και της συναρμολόγησης ως και στα τεχνικά έγγραφα όλου του 
εξοπλισμού και των εξαρτημάτων.

 πληροφοριακά έγγραφα όλου του εξοπλισμού του κάθε σταθμού

 πληροφοριακά έγγραφα των οργάνων μέτρησης, που να δείχνουν σημεία 
ρύθμισης, κλίμακες, καλιμπραρίσματα κλπ.

 τελικό πόρισμα δοκιμών και ελέγχων

 τα σημεία ρύθμισης πίεσης του κάθε σταθμού

 κατάλογο ανταλλακτικών με τους κωδικούς τους

 
Το βιβλίο συμβάντων αποτελεί μέρος των στοιχείων της προμήθειας. 

 
Όλα τα εγχειρίδια εγκατάστασης, επισκευής και συντήρησης θα είναι πρωτότυπα (όχι 
φωτοτυπίες). 

 

12.ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 
 

Κάθε εξάρτημα θα φέρει πινακίδα με τις παρακάτω πληροφορίες: 
 

 το όνομα του κατασκευαστή

 το έτος κατασκευής

 τον τύπο και αριθμό κατασκευής

 
Οι πινακίδες θα είναι από αλουμίνιο με χαραγμένα/συμπιεσμένα ανεξίτηλα γράμματα. 

Οι πινακίδες θα είναι γραμμένες στην Ελληνική γλώσσα. 

13. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
 

Με την παράδοση των σταθμών, θα παραδοθεί στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ένα πλήρες σετ 
ανταλλακτικών. 





 

 
                                                                                       Σελίδα 36 από 39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΣΧΗΜΑΤΙΚO ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ M/R 
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                                                                                       Σελίδα 38 από 39 

Σύμβολο Περιγραφή 

 

Γραμμικό σχέδιο σταθμού 
 

  

BV-01 Ball Valve - Input pipe 

CF-01 Filter 

FT-01 Turbine Gas Meter (short body - non 
fiscal) 

R-01 Regulator 

SAV-01 Slam Shut Valve 

BV-02 Ball Valve - Output pipe 

PI-01 Pressure Indicator - Input pipe 

PI-02 Pressure Indicator - Output pipe 

DPI Differential Pressure Indicator 

PT-01 Pressure Transmitter - Input pipe 

PT-02 Pressure Transmitter - Output pipe 

TT-01 Temperature Transmitter 

TΗ Thermowell 

DV-01 Draining Valve 

NV Needle valve 

VF-01 Butterfly valve 

VF-02 Butterfly valve 

VV Venting Valve (ball type) 





 

 
                                                                                       Σελίδα 39 από 39 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
Ενδεικτικό Σχέδιο 

Καμπίνας Σταθμού 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

(PILLAR) 
για τους Σταθμούς Αερίου M/R – DR 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Σταθμούς Αερίου M/R IND 1, 21 & 2, 3, 4 
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1. ΣΚΟΠΟΣ 

 
1.1 Εισαγωγή 

 

Η παρούσα Τεχνική περιγραφή θέτει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τις καμπίνες των 
ηλεκτρονικών μονάδων και συσκευών (pillars), οι οποίες θα τοποθετηθούν κοντά στους 
Σταθμούς Αερίου M/R για τον έλεγχο, μεταφορά ενδείξεων και μετρήσεων των Σταθμών 
Αερίου σε ένα Κεντρικό σημείο Ελέγχου μέσω συστήματος SCADA. 

 
1.2 Τύποι PILLARS 

 

Τα Pillars είναι 5 τύπων : 

 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

PL – (M/R – D/R – 1) Pillar για έναν (1) Σταθμό αερίου M/R – D/R 

PL – (M/R – D/R – 2) Pillar για δύο (2) Σταθμούς αερίου M/R – D/R 

PL – (P/R – D/R – 1) Pillar για έναν (1) Σταθμό αερίου P/R – D/R 

PL – (P/R – D/R – 2) Pillar για δύο (2) Σταθμούς αερίου P/R – D/R 

PL – (M/R – IND 1,21 & 2, 3, 4) Pillar για έναν (1) Βιομηχανικό Σταθμό αερίου M/R 
της κατηγορίας 1, 21, 2, 3, 4 

 

 

2. ΟΡΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις για τον εξοπλισμό των σταθμών Μ/R με αισθητήρια όργανα 
και συσκευές περιλαμβάνονται : 

 

 Μελέτη / Σχεδίαση, 

 Κατασκευή καμπίνας των οργάνων και συσκευών, σύμφωνα με την παρούσα 
Προδιαγραφή, 

 Όλα τα όργανα που περιέχονται στον κατάλογο των οργάνων που επισυνάπτεται στην 
παρούσα προδιαγραφή, η οποία αποτελεί το κύριο έγγραφο για το σχεδιασμό, 
Αυτά τα όργανα περιγράφονται σε συνημμένα φύλλα προδιαγραφών, 

 Εργοστασιακή δοκιμή και πιστοποίηση, 

 Πιστοποίηση της εγκατάστασης και των δοκιμών στο πεδίο, 

 Ρύθμιση των οργάνων και συσκευών, 

 Εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας του όλου συστήματος, 

 Τεχνική τεκμηρίωση όλων των συσκευών και υλικών, 

 Κατάλογο προμηθευτών για τα ανταλλακτικά και τα αναλώσιμα, 

 Αναλώσιμα και ανταλλακτικά για συντήρηση δύο (2) ετών, 

 Εργαλεία. 





 

  5 / 52  

 

 

 

3. ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ 

 

Όλος ο εξοπλισμός θα ανταποκρίνεται στις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές και τις 

σχετικές διατάξεις (τελευταία έκδοση) : 

 

CENELEC HD 384 :Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης. 
EN 60 439-01 :Ηλεκτρικοί πίνακες χαμηλής τάσης - Μέρος 1: 

Απαιτήσεις για πίνακες που έχουν υποστεί           δοκιμή 

τύπου και μερική δοκιμή τύπου. 
EN 50 014 έως 020 :Εγκατάσταση ηλεκτρικών συσκευών σε 
EN 50 039 εκρηκτική ατμόσφαιρα. 

 

Η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, ειδικά για βιομηχανικές διεργασίες ή εξοπλισμό 
μετρήσεων και ελέγχου θα είναι σύμφωνη με τα παρακάτω πρότυπα: 

 
NFC 46-021 : Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα για βιομηχανικές 

διεργασίες IEC 801.2 και εξοπλισμό μετρήσεων και 
             ελέγχου Μέρος 2 : απαιτήσεις ηλεκτροστατικής 

εκφόρτισης. 

 
NFC 46-021 : Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα για βιομηχανικές έως 023 

  διεργασίες. 
 

IEC 801.3 : Μετρήσεις και συστήματα ελέγχου, απαιτήσεις               
ακτινοβολούμενου ηλεκτροστατικού πεδίου. 

 
NFC 46-023 : Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα για βιομηχανικές 

διεργασίες. 
 

IEC 801.4 :Όργανα και εξοπλισμός μετρήσεων και ελέγχου, 

απαιτήσεις σε ταχέως μεταβαλλόμενα ηλεκτρικά 
φαινόμενα. 

 

4. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

4.1 Κλιματολογικές Συνθήκες 
 

Οι κλιματολογικές συνθήκες στις θέσεις εγκατάστασης των σταθμών Μ/R και των pillars 
είναι οι ακόλουθες : 

 

 Θερμοκρασία περιβάλλοντος : 
 

μέγιστη : 45o C 
ελάχιστη : - 5 o C 

 

 Σχετική υγρασία : μεταξύ 0 και 95% 

 
Το σημείο ονομαστικής λειτουργίας καθορίζεται : 

θερμοκρασία  : +20 o C  3 o C 
σχετική υγρασία : 60%  10% 
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4.2 Συνθήκες Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας στα Αισθητήρια Όργανα 
 

Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στα αισθητήρια όργανα προέρχεται από τα τροφοδοτικά - 
απομoνωτές (barriers) που είναι εγκατεστημένα στα Pillars. 

 

5           ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
 

5.1 Επιλογή Εξοπλισμού 

 

Τα αισθητήρια όργανα μετάδοσης θα είναι ηλεκτρονικά. Τα σήματα μέτρησης και ελέγχου 
που θα μεταδίδονται από τις εγκαταστάσεις των σταθμών Μ/R προς την RTU θα είναι της 
μορφής : 

 

 4 - 20 mA DC για όλα τα αναλογικά σήματα, 

 επαφές ηλεκτρονόμων ελεύθερες τάσης (dry relay contacts ή επαφές διακοπτών) για 
όλα τα λογικά σήματα, 

 έξοδοι της μορφής “Transistor open collector” για όλα τα παλμικά σήματα, και 

 σήματα RS232 για την σύνδεση Η/Υ ή φορητών τερματικών. 

 
Τα αισθητήρια όργανα και ο βοηθητικός εξοπλισμός τους θα καθορίζονται και εγκαθιστώνται 
με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιούνται οι παρακάτω απαιτήσεις: 

 

 ακρίβεια μετρήσεων 

 ασφάλεια 

 μακροβιότητα 

 προσβασιμότητα 

 ελαχιστοποίηση του χρόνου συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης. 

 
5.2 Αντιεκρηκτική Προστασία 

 
Όλα τα ηλεκτρονικά όργανα και εξαρτήματα που θα εγκατασταθούν στην καμπίνα του 
Σταθμού αερίου M/R θα πρέπει να είναι κατάλληλα για εγκατάσταση σε εκρηκτική 
ατμόσφαιρα Class 1, Zone 1, Natural Gas. 

 
Όλα τα ηλεκτρονικά όργανα και εξαρτήματα που θα εγκατασταθούν στην καμπίνα του 

Σταθμού M/R θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα ως προς την συμβατότητά τους για 
εγκατάσταση σε εκρηκτική ατμόσφαιρα σύμφωνα με τις προδιαγραφές CENELEC από 
ανεξάρτητο εξουσιοδοτημένο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πιστοποίησης. Κάθε όργανο θα 
συνοδεύεται από έγγραφο πιστοποιητικό του Οργανισμού Πιστοποίησης. 

 
Ομοίως όλες οι διατάξεις τροφοδοσίας - απομόνωσης (Barriers) που θα εγκατασταθούν στο 
Pillar θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες ως προς την συμβατότητά τους για τροφοδοσία - 
απομόνωση οργάνων εγκατεστημένων σε εκρηκτική ατμόσφαιρα σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές CENELEC, από ανεξάρτητο εξουσιοδοτημένο Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Πιστοποίησης. Κάθε Barrier θα συνοδεύεται από έγγραφο πιστοποιητικό του Οργανισμού 
Πιστοποίησης. 
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Όλα τα όργανα και τα barrier θα ικανοποιούν την προδιαγραφή ΕΕx-ia ΙΙC T6 (CENELEC 
EN 50020). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από έγκριση της ΔΕΔΑ, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί η προδιαγραφή EΕx-d (CENELEC EN 50018). 

 
Για να εξασφαλιστεί η προστασία τύπου ΕΕx-ia IIC T6, θα πρέπει υποχρεωτικά να 
χρησιμοποιηθούν αισθητήρια όργανα προδιαγραφών ΕΕx-ia IIC T6 καθώς και barrier 
αντίστοιχων προδιαγραφών στην ασφαλή περιοχή για να αποφευχθεί εκπομπή ισχυρής 
ηλεκτρικής ενέργειας στα αισθητήρια όργανα που θα είναι τοποθετημένα στην επικίνδυνη 
περιοχή. 

 
Για να εξασφαλιστεί η προστασία τύπου EΕx-d, θα πρέπει υποχρεωτικά να 
χρησιμοποιηθούν αισθητήρια όργανα προδιαγραφών EΕx-d, χαλύβδινοι σωλήνες 
προδιαγραφών EΕx-d μέσα από τους οποίους θα διέλθουν τα καλώδια τροφοδοσίας και 
μεταφοράς σημάτων κατά την διαδρομή τους μέσα από την επικίνδυνη περιοχή, 
φλογοπαγίδες για την αποτροπή διέλευσης αερίου από την επικίνδυνη περιοχή στη ασφαλή 
μέσω των σωληνώσεων προδιαγραφών EΕx-d, ρακόρ σύνδεσης και εύκαμπτοι σωλήνες 

προδιαγραφών EΕx-d ώστε κάθε ανάφλεξη του αερίου εντός των περιβλημάτων των 
αισθητηρίων οργάνων και των καλωδιώσεων να εγκλωβίζεται αποτελεσματικά μέσα σε 
αυτά και να μην εξαπλώνεται στον περιβάλλοντα χώρο. 

 
Σημειώνουμε ότι το Pillar θεωρείται ασφαλής περιοχή εφόσον αποτελεί ανεξάρτητο χώρο ο 
οποίος δεν έχει καμία φυσική επικοινωνία με το σταθμό ΜR (επικίνδυνη περιοχή). 

 
5.3 Μονάδες 

 

 Μονάδες μέτρησης - Διαβάθμιση οργάνων: 
 

 Παροχή : m3/h σε κανονικές συνθήκες 

(101 325 Pa και 273.15 Κ) 

 Πίεση : bar (1 x 105 Pa) σχετική πίεση 

 Θερμοκρασία : οC 

 Ηλεκτρική τάση V 

 Ηλεκτρική ένταση : mΑ 

 
5.  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ (PILLAR) 

 

Η μηχανολογική κατασκευή του Pillar που φαίνεται στα ενδεικτικά σχέδια (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3), 

πρέπει να ακολουθεί τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές : 
 

1. Το Pillar θα έχει προτεινόμενες και όχι υποχρεωτικές εξωτερικές διαστάσεις 1800 x 
2000 x 500 mm (πλάτος x ύψος x βάθος). Θα είναι κατασκευασμένο από 
γαλβανισμένο χάλυβα πάχους 2 mm τουλάχιστον και θα προστατεύεται με 
ηλεκτροστατική βαφή. 

 
2. Οι κλειδαριές θα είναι χωνευτού τύπου ώστε κανένα σημείο της κλειδαριάς να 

προεξέχει περισσότερο από 8 mm από την επιφάνεια της πόρτας. 
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3. Στο πίσω μέρος των χώρων θα υπάρχουν αποχωριζόμενες πλάτες (συνολικά 4 

ανεξάρτητα τεμάχια) από ανoδειωμένο χαλυβδοέλασμα επί του οποίου θα 
τοποθετηθούν όλοι οι υποπίνακες της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, ο 

μονοφασικός μετρητής της ΔΕΗ και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός. 

 
4. Ο βαθμός προστασίας του pillar θα είναι ΙΡ55. Όλες οι πόρτες επίσκεψης θα 

διαθέτουν κατάλληλη φλάντζα ώστε να υπάρχει στεγανοποίηση του pillar. Εφ΄ όσον 
η μανδάλωση της κλειδαριάς δεν στεγανοποιεί επαρκώς το pillar θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν περισσότερες κλειδαριές ανά πόρτα ή εσωτερική κατασκευή με 
μπάρες συγκράτησης. Το pillar θα διαθέτει τρεις θυρίδες εξαερισμού. Στο κάτω 
μέρος του pillar θα υπάρχουν δύο θυρίδες (στην πλάγια δεξιά και αριστερή πλευρά) 
διαστάσεων 150 x 150 mm η κάθε μία. Στην οροφή του pillar κάτω από την επικλινή 
σκεπή και στο μέσον του πίνακα των barriers θα υπάρχει μία θυρίδα εξαερισμού 

(περσίδες) διαστάσεων 250 x 250 mm. Σε όλες τις θυρίδες εξαερισμού θα υπάρχουν 
φίλτρα για την συγκράτηση της σκόνης. Η στήριξη των φίλτρων θα γίνει στην 
εσωτερική πλευρά του pillar με μεταλλικά αφαιρούμενα πλαίσια ώστε να είναι δυνατή 
η αλλαγή των φίλτρων. Τα φίλτρα θα είναι διπλής όψης (με κλειστές κυψέλες προς 
το εσωτερικό του pillar και με ανοιχτές κυψέλες προς το  εξωτερικό του pillar) και θα 
συγκρατούν κόκκους σκόνης μεγέθους 10 μm. 

 

 
5. Η τοποθέτηση του pillar θα γίνει σε κατάλληλο χώρο πλησίον του Σταθμού Αερίου 

M/R σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 10 m ώστε το μήκος των καλωδίων να 
διατηρηθεί σχετικά μικρό. 

 
6. Οι πόρτες θα είναι εφοδιασμένες με άγκιστρα για την συγκράτηση τους σε ανοικτή 

θέση 90ο και 180ο. 

 
7. Στην εμπρόσθια όψη του pillar θα τοποθετηθεί εγχάρακτη πινακίδα (διαστάσεων 

150 x 80 mm) επί της οποίας θα αναγραφούν τα στοιχεία : 
 

 
ΔΕΔΑ Α.Ε 
ΤΗΛ. ΑΝΑΓΚΗΣ : 216 2000499, 11711 

 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ PILLAR 

 

 ΤΜΗΜΑ Α: ΟΡΟΦΗ PILLAR 
 

- Το τμήμα αυτό είναι ανεξάρτητο από το κύριο τμήμα του pillar που είναι το 
τμήμα Β. 

 
- Αποτελεί την οροφή του pillar και είναι δύριχτη. 

 
- Η οροφή κατά την  εγκατάσταση της βιδώνεται στο επάνω μέρος του 

τμήματος Β του pillar. 





 

  9 / 52  

 

 

 

 ΤΜΗΜΑ Β: ΧΩΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. 

 

Ο χώρος αυτός θα είναι ικανός για να τοποθετηθούν και για να λειτουργούν με 
εργονομικό τρόπο τα κάτωθι: 

 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
(ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ x ΒΑΘΟΣ) 

- BARRIER BOX 80 x 80 x 30 
- R.T.U ( για Μελλοντική εγκατάσταση ) 80 x 60 x 37 
- U.P.S ( Χ x Ψ x Ω )     Δίδονται από τον 

                          κατασκευαστή. 
- ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΑΕΡΙΟΥ 20 x 20 x 30 
- ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΩΝ 20 x 20 x 10 
- ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 50 x 25 x 25 
- ΓΝΩΜΟΝΑΣ Δ.Ε.Η 20 x 40 x 25 
- ΚΟΥΤΙ ΚΛΕΜΜΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 30 x 25 x 20 
- D.S.U ( για Μελλοντική εγκατάσταση ) 35 x 15 x 35 
- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 40 x 05 x 10 

 
-  Το πάτωμα του τμήματος Β θα είναι τμηματικά αποσπώμενο (όπως 

περιγράφεται στο σχ 2). 
 

-  Οι οπές που απεικονίζονται στο ανωτέρω σχήμα, θα βρίσκονται στο 
σταθερό τμήμα του πατώματος και θα έχουν διάμετρο για την τοποθέτηση 
στυπιοθλιπτών μεγέθους PG 32. 

 
-  Όλοι οι πίνακες που αναφέρθηκαν ανωτέρω θα είναι μεταλλικοί με 

στεγανότητα IP 55 εκτός του BARRIER BOX το οποίο θα έχει στεγανότητα IP 
65. 

Οι ρευματοδότες θα είναι βιομηχανικού τύπου και θα φέρουν ανά δύο 
χρωματική διαφοροποίηση. Οι δύο από τους τέσσερις ρευματοδότες θα 
δέχονται ρεύμα από την έξοδο του U.P.S, η οποία θα ασφαλίζεται στον 
Γενικό ηλεκτρολογικό πίνακα, με αντίστοιχο ασφαλιοδιακόπτη. 

 
- Τα πατώματα του χώρου στον οποίο θα τοποθετηθεί ο μονοφασικός 

γνώμονας του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να φέρει οπή για την παροχή της 
Δ.Ε.Η (σχ 2) από το υπόγειο δίκτυο της. 

 
- Πλαγίως του χώρου στον οποίο θα τοποθετηθεί ο γνώμονας της Δ.Ε.Η 

πρέπει να κολληθεί σωληνωτό εξάρτημα 1” (σχ 1&2) για την είσοδο της 
παροχής από το εναέριο δίκτυο. 

 

 ΤΜΗΜΑ Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΦΑΣΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ PILLAR. 

- Το τμήμα αυτό είναι ηλεκτροσυγκολλημένο από την μια του πλευρά στον χώρο 
Β και από την άλλη ακουμπά στην βάση από μπετόν του pillar. 
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- Εξωτερικά φέρει μεταλλικά ηλεκτροσυγκολλημένα εξαρτήματα (γωνίες) για 
στήριξη του pillar στο μπετό. 

- Στην εμπρόσθια όψη της η φάσα θα φέρει δύο αποσπώμενες θυρίδες (σχ 
1) 

 
- Το ύψος της φάσας θα είναι 20 cm και το ύψος των αποσπώμενων 

θυρίδων θα είναι 12 cm. 

 
- Η φάσα πριν τοποθετηθεί για ηλεκτροσυγκόλληση θα ενισχυθεί με 

νευρώσεις (¨ντουραριστεί¨) με διπλό « στραντζάρισμα » στα άκρα της. 
 

Όλα τα τμήματα που προαναφέρθηκαν θα είναι κατασκευασμένα από μεταλλικά 
γαλβανισμένα ελάσματα πάχους 2 mm και θα προστατεύονται από ηλεκτροστατική 
βαφή. 

 
6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

Όλα τα αισθητήρια όργανα που θα εγκατασταθούν εντός της καμπίνας αερίου και εντός του 

Pillar καθώς και η διασύνδεσή τους περιγράφονται αναλυτικά στα σχέδια, τους πίνακες και 
στις τεχνικές προδιαγραφές. 

 
 

7 ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

 

Ο προμηθευτής θα συμπεριλάβει όλα τα ειδικά εργαλεία που είναι απαραίτητα για την 

εγκατάσταση και συντήρηση των οργάνων όλων των τύπων που περιλαμβάνονται στη 
παρούσα προμήθεια. 

 

8 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να συμπεριλάβει στην προσφορά του τα απαραίτητα 

ανταλλακτικά και αναλώσιμα εξαρτήματα για συνεχή λειτουργία 2 ετών, σύμφωνα με τους 

αντίστοιχους πίνακες που δίδονται στην Διακήρυξη. 
 

9 ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

 

Όλα τα έγγραφα και τα σχέδια θα είναι στην ελληνική γλώσσα και το σύστημα μονάδων θα 
είναι το S.I. 

 
Σε όλα τα σχέδια τα όργανα θα εμφανίζονται σε κατάστασης ηρεμίας. Κάθε σχέδιο θα έχει τον 
δικό του αριθμό και τίτλο. 

 

Οι σταθμοί Μ/R και τα pillar θα συνοδεύονται από εγχειρίδια στα οποία θα περιγράφονται 
πλήρως οι διαδικασίες αποθήκευσης, εγκατάστασης, έναρξη λειτουργίας, ρύθμισης, 
συντήρησης και επισκευής για κάθε τύπο οργάνου και συσκευής καθώς και για το συνολικό 
σύστημα. 
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Θα παραδοθούν δύο πλήρης σειρές σχεδίων και εγχειριδίων για κάθε σταθμό και κάθε 
pillar. 

 

11 ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ 

 
11.1 Δοκιμές που Πραγματοποιούνται Κατά την Φάση της Κατασκευής 

 

Οι εκπρόσωποι της ΔΕΔΑ θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση στα εργαστήρια του Προμηθευτή 

από την κατασκευή έως τη μεταφορά. Οι επιθεωρήσεις θα γίνονται παρουσία ενός 
τουλάχιστον εκπροσώπου της ΔΕΔΑ. 

 
11.2 Αποδοχή 

 

Η αποδοχή θα περιλαμβάνει αφενός την συμμόρφωση ως προς τις γενικές και ειδικές 
προδιαγραφές και αφετέρου τις ακόλουθες επιθεωρήσεις : 

 

 την συμβατότητα του εξοπλισμού με τις παρούσες προδιαγραφές και τα αναφερόμενα 

standards. 

 την γενική εξωτερική εμφάνιση του εξοπλισμού, 

 την συμφωνία του εξοπλισμού, των καλωδιώσεων, των τερματικών κλεμμών με τα 
σχέδια και τους πίνακες, 

 την γενική λειτουργική κατάσταση του εξοπλισμού. 

 
Για τις επιθεωρήσεις ο Προμηθευτής θα διαθέτει στους εκπροσώπους της ΔΕΔΑ όλες τις 
απαραίτητες συσκευές και βοηθητικό εξοπλισμό που απαιτούνται ώστε να 
πραγματοποιηθούν οι έλεγχοι με σαφήνεια και ακρίβεια. 

 
Θα γίνουν οι παρακάτω έλεγχοι και δοκιμές στους βιομηχανικούς σταθμούς M/R. 

 

 Έλεγχος κατασκευαστικών σχεδίων 
ΕΑΤ (Engineering Acceptance Test). 

 

 Δοκιμή – Επιθεώρηση των σταθμών στο εργοστάσιο κατασκευής 

FAT (Factory Acceptance Test). 
 

 Δοκιμή – Επιθεώρηση των σταθμών μετά την αποθήκευση στον χώρο αποθήκης 
της ΔΕΔΑ 
STAT (Storage Acceptance Test). 

 

 Έλεγχος – Δοκιμές σταθμών μετά την εγκατάστασή τους στον χώρο εγκατάστασης 

SAT (Site Acceptance Test). 
 

11.3 Έλεγχος κατασκευαστικών σχεδίων 

 

Ο Προμηθευτής θα παραδώσει στην ΔΕΔΑ, πριν την έναρξη κατασκευής, πλήρη 
κατασκευαστικά σχέδια, που θα περιλαμβάνουν τις καμπίνες των σταθμών και το σύνολο 

του εξοπλισμού με όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες για έγκριση από την ΔΕΔΑ. 
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11.4 Δοκιμή - Επιθεώρηση - Πιστοποίηση στο Εργοστάσιο Κατασκευής 
 

Ο κύριος σκοπός των ελέγχων αυτών θα είναι να εξεταστεί η πλήρης λειτουργικότητα και 

αξιοπιστία των αισθητηρίων οργάνων και συσκευών που είναι εγκατεστημένα στους 
σταθμούς Μ/R καθώς και η ποιότητα των μετρήσεων που λαμβάνονται από αυτά. 

Συγκεκριμένα θα ελεγχθούν τα ακόλουθα αισθητήρια όργανα και συσκευές: 

Μεταδότες πίεσης Μεταδότες 

θερμοκρασίας 

Διακόπτες προσέγγισης (proximity switches) που είναι προσαρμοσμένοι 

στις τερματικές θέσεις των βανών και τις πόρτες των σταθμών Μ/Ρ 

Ανιχνευτής αερίου 

Μεταδότες τάσης καθοδικής προστασίας Επιτηρητής 

τάσεως ΔΕΗ 

Τροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής τάσης - UPS 

Τροφοδοτικά - Απομονωτές (barriers) όλων των τύπων 

Μετρητής κατανάλωσης αερίου (turbine meter ) Διορθωτές 

όγκου αερίου (ΡΤΖ corrector, Flow computer). 

 
Οι έλεγχοι που θα πραγματοποιηθούν αναφέρονται στο τελικό σήμα εξόδου (σήμα προς 
την RTU) ώστε σε κάθε περίπτωση να επιβεβαιώνεται η ορθή λειτουργία του 
συνδυασμού αισθητηρίου οργάνου, τροφοδοτικού-απομονωτή (barrier) και της 

καλωδίωσης. Θα ελεγχθούν τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

 
Μεταδότες πίεσης : 
Ακραίες τιμές μέτρησης (μέγιστη-ελάχιστη) του οργάνου καθώς και δύο ενδιάμεσες τιμές (με 
εφαρμογή ανάλογης πίεσης στο αισθητήριο). Θα γίνει έλεγχος της ακρίβειας, της 
γραμμικότητας και της σταθερότητας των μετρούμενων τιμών. Οι μετρήσεις θα 
αντιπαραβληθούν με αντίστοιχες που θα ληφθούν από πιστοποιημένο όργανο ακριβείας. 

 
 

Μεταδότες θερμοκρασίας : 
Ακραίες τιμές μέτρησης (μέγιστη-ελάχιστη) του οργάνου καθώς και δύο ενδιάμεσες τιμές (με 

τοποθέτηση του αισθητηρίου σε θάλαμο σταθερής θερμοκρασίας) . Θα γίνει έλεγχος της 

ακρίβειας, της γραμμικότητας και της σταθερότητας των μετρούμενων τιμών. Οι μετρήσεις 
θα αντιπαραβληθούν με αντίστοιχες που θα ληφθούν από πιστοποιημένο όργανο ακριβείας. 

 

 
Διακόπτες προσέγγισης (proximity switches): 
Ακραίες θέσεις ενεργοποίησης του διακόπτη προσέγγισης (με την βοήθεια κινούμενης 

μεταλλικής επιφάνειας. Θα ληφθούν μετρήσεις καθώς πλησιάζει ή απομακρύνεται η 
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μεταλλική επιφάνεια). Θα ελεγχθεί η απόσταση τοποθέτησης των διακοπτών προσέγγισης 

από τις κινούμενες διεγείρουσες μεταλλικές επιφάνειες. 

Ανιχνευτής αερίου: 

 
Ακραίες θέσεις μέτρησης 0% -100% της κλίμακας LEL καθώς και δύο ενδιάμεσες θέσεις 
10% και 90% LEL. Θα ληφθούν μετρήσεις με την βοήθεια πρότυπων μιγμάτων αερίου σε 
φιάλες. 

Μεταδότες τάσης καθοδικής προστασίας  

 
Ακραίες τιμές μέτρησης (μέγιστη-ελάχιστη) του οργάνου καθώς και δύο ενδιάμεσες τιμές (με 
την βοήθεια ρυθμιζόμενου τροφοδοτικού DC μεγάλης ακριβείας), θα γίνει έλεγχος της 
ακρίβειας, της γραμμικότητας και της σταθερότητας των μετρούμενων τιμών. Οι μετρήσεις θα 
αντιπαραβληθούν με αντίστοιχες που θα ληφθούν από ψηφιακό βολτόμετρο - 

μιλλιαμπερόμετρο ακριβείας (5 ½ ψηφίων τουλάχιστον). 

Επιτηρητής τάσης ΔΕΗ  

 
Ακραίες θέσεις ενεργοποίησης του επιτηρητή (με την βοήθεια variac). Έλεγχος 
χρονοκαθυστέρησης ενεργοποίησης. 

Τροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής τάσης - UPS: 
Έλεγχος τάσης εξόδου χωρίς φορτίο και υπό πλήρες φορτίο σε λειτουργία On Line και Off 
Line (με την βοήθεια παλμογράφου, μετρητή THD, βολτομέτρου, αμπερομέτρου). Έλεγχος 
διάρκειας μπαταριών υπό πλήρες φορτίο και υπό φορτίο ίσο με το αναμενόμενο. 

Τροφοδοτικά - Απομονωτές (barrier)  

Τα τροφοδοτικά - απομονωτές (barrier) θα ελεγχθούν σε συνδυασμό με τα αισθητήρια 

όργανα. 

Μετρητής κατανάλωσης αερίου (Turbine Meter)  

Ο μετρητής κατανάλωσης αερίου θα ελεγχθεί σε συνδυασμό με τον διορθωτή όγκου αερίου. 
Για τους σταθμούς οι οποίοι δεν διαθέτουν διορθωτή θα ελεγχθεί το παλμικό σήμα εξόδου 
Low Frequency και High Frequency LF / ΗF σε συνάρτηση του μετρούμενου όγκου αερίου. 

 
Διορθωτές όγκου αερίου (ΡΤΖ corrector) 
 
Έλεγχος σημάτων εξόδου διορθωτών, στιγμιαία πίεση, στιγμιαία θερμοκρασία (έξοδοι 4- 
20mA και RS232). Έλεγχος καταγεγραμμένων μετρήσεων, συνεργασία με φορητό 
τερματικό, μεταφορά μετρήσεων σε PC. Έλεγχος διάρκειας εσωτερικής μπαταρίας, έλεγχος 
αντικατάστασης μπαταρίας. 

Όλα τα απαιτούμενα όργανα μέτρησης, πιστοποιημένα όργανα ακριβείας για τις μετρήσεις 

αντιπαραβολής καθώς και οι εργαστηριακές διατάξεις μετρήσεων που θα απαιτηθούν σε 
όλες τις φάσεις ελέγχου των αισθητηρίων οργάνων και συσκευών, θα διατεθούν από τον 
προμηθευτή. Σε περίπτωση μη διάθεσης τους όλα τα έξοδα αγοράς, ενοικίασης κ.λπ. θα 
βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. 
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11.5 Πιστοποιήσεις 

 

Πιστοποιητικά θα δοθούν για κάθε pillar από τον κατασκευαστή. Στα πιστοποιητικά αυτά θα 
δηλώνεται σαφώς ότι η εγκατάσταση υποβλήθηκε και πέτυχε ικανοποιητικά όλες τις 
απαιτούμενες δοκιμές και ελέγχους, και ότι η εγκατάσταση ικανοποιεί όλες τις τεχνικές 
απαιτήσεις που αναφέρονται στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή. 

 

Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να πληροφορήσει σχετικά την ΔΕΔΑ σε χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον 20 ημερών πριν να πραγματοποιήσει τις δοκιμές και ελέγχους στο 

εργοστάσιο κατασκευής των σταθμών, ώστε να παρευρεθεί εκπρόσωπος της ΔΕΔΑ ή / και 

Επιθεωρητής από γραφείο επιθεώρησης για να παρακολουθήσουν τις δοκιμές. 

 
11.6 Δοκιμή - Επιθεώρηση στην αποθήκη ΔΕΔΑ 

Μετά την τοποθέτηση των σταθμών στο χώρο αποθήκης, που θα υποδείξει η Δ Ε Δ Α  θα 
γίνει: 

• ποσοτικός έλεγχος 

• οπτική επιθεώρηση όλων των εξαρτημάτων 
• έλεγχος πιστοποιητικών. 

 

11.7 Έλεγχοι - Δοκιμές μετά την εγκατάσταση 

 

Ο έλεγχος αποδοχής στο πεδίο εγκατάστασης (SAT) λαμβάνει χώρα όταν το σύστημα είναι 
πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο να λειτουργήσει. Περιλαμβάνει όλα τα τμήματα του 

συστήματος και πραγματοποιείται ως ακολούθως: 
 

• 10% έλεγχο προδιαγραφών, 
• 100% έλεγχο λειτουργίας, 

Οι δοκιμές που θα πραγματοποιηθούν κατά την εγκατάσταση και την παράδοση 
περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, τα παρακάτω: 

 
• ρύθμιση όλων των οργάνων του εξοπλισμού, 

• ρυθμίσεις για όλα τα σήματα συναγερμών, 
• δοκιμή λειτουργίας για όλα τα όργανα και τις συσκευές, 
• έλεγχος των παραγόμενων συναγερμών και παρακολούθηση λειτουργιών, 

επιβεβαίωση της ακρίβειας των μετρήσεων, 

οι προηγούμενοι έλεγχοι γίνονται δια μέσου δοκιμαστικών εισόδων ή 

πραγματικών εισόδων. 

Ο έλεγχος αποδοχής στο πεδίο εγκατάστασης αρχίζει τουλάχιστον 2 εβδομάδες αφού τα 
τελικά εργοστασιακά έγγραφα του όλου συστήματος έχουν φτάσει στα γραφεία της ΔΕΔΑ 
για εξέταση και το σύστημα είναι πλήρως εγκατεστημένο. Η υπογραφή του πιστοποιητικού 
ελέγχου αποδοχής στο πεδίο εγκατάστασης (SAT) από την αποτελεί το τέλος των 
υποχρεώσεων του προμηθευτή για το έργο και αρχίζει η περίοδος εγγύησης. 
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7. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Ο εξοπλισμός θα προετοιμαστεί για μεταφορά ώστε να αποφευχθούν όλες οι ζημίες κατά 
τη διάρκεια της μεταφοράς και της αποθήκευσης. 

 

Θα υπάρχει επαρκής αριθμός από σακούλες που θα περιέχουν σκόνη απορρόφησης 
υγρασίας στα pillar για να τα προστατεύουν από την υγρασία κατά την διάρκεια της 
μεταφοράς και της περιόδου αποθήκευσης. 

 

8. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 
13.1 Προσβασιμότητα των Οργάνων 

Όπου είναι δυνατό θα πρέπει τα όργανα που τοποθετούνται να βρίσκονται σε θέσεις 
προσιτές. Τα όργανα δεν θα πρέπει να παρεμποδίζουν τη λειτουργία άλλων μονάδων ή 
διατάξεων π.χ. Βανών κ.λ.π. 

 
13.2 Στήριξη των Αισθητηρίων Οργάνων 

 

Κανένα όργανο δεν θα πρέπει να εγκαθίσταται με τέτοιο τρόπο ώστε η στήριξη του 
να εξαρτάται από τα καλώδια τροφοδοσίας του ή τις ηλεκτρικές επαφές του. 

Σωλήνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ενισχύσουν την στήριξη των 
οργάνων. (Κυρίως για το αισθητήριο του ανιχνευτή αερίου) 

Η εγκατάσταση των οργάνων στους αγωγούς αερίου πρέπει να καλύπτει τις ακόλουθες 
απαιτήσεις: 

 
• Τα όργανα δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται σε: 

 μετακινούμενα τμήματα του αγωγού κατά την συνήθη συντήρηση, 
 αγωγούς που υποβάλλονται σε κραδασμούς, 
 αγωγούς που δεν είναι προσβάσιμοι από το μπροστινό μέρος της 

καμπίνας. 

•  Κανένα υποστήριγμα οργάνου δεν πρέπει να συγκολλείται απ’ ευθείας σε αγωγό αερίου 

•  Για την μελλοντική όδευση των καλωδίων εντός της καμπίνας του Σταθμού, o 
κατασκευαστής του M/R θα πρέπει να τοποθετήσει περιμετρικά και ενδιαμέσως στο 
εσωτερικό του πλαισίου στήριξης (σασί) του M/R, μεταλλικούς γαλβανισμένους 
καλωδιόδρομους (Μεταλλικά κανάλια με καπάκι) 

 
• Όλα τα βοηθητικά υλικά και διατάξεις θα πρέπει να είναι φτιαγμένα από υλικά που δεν 

διαβρώνονται. 
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Το τροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής τάσης (UPS) θα έχει ικανότητα να τροφοδοτήσει 
όλες τις μονάδες του σταθμού Μ/Ρ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 4 ωρών (αισθητήρια 
όργανα, Barrier, ηλεκτρονικές συσκευές, RTU, τηλεπικοινωνιακές συσκευές). 
Η κατανάλωση ισχύος της RTU και των τηλεπικοινωνιακών συσκευών 
υπολογίζεται σε 80 W. 

Τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά του UPS έχουν ως ακολούθως : 

1. Ελάχιστη ισχύς του τροφοδοτικού 1 Κ\/Α. 

2. Το τροφοδοτικό UPS θα πρέπει να είναι τύπου συνεχούς λειτουργίας (τεχνολογίας 
On Line). Η τάση εξόδου θα παρέχεται σε οποιαδήποτε περίπτωση μέσω της 
μπαταρίας και θα εξασφαλίζεται μηδενικός χρόνος μεταγωγής από τάση δικτύου 
σε τάση μπαταρίας. 

3. Η τάση εισόδου θα είναι 220 VAC ± 20% / 50 Hz ± 2%. 

4. Η έξοδος του UPS θα πρέπει να είναι ημίτονο συχνότητας 50 HΖ ± 0,5%, ολικής 
αρμονικής παραμόρφωσης (ΤΗD) μικρότερης από 5% υπό πλήρες φορτίο. Η τάση 
εξόδου του UPS θα πρέπει να είναι 220 VAC με σταθεροποίηση καλύτερη από ± 
5% για μεταβολές της τάσης εισόδου κατά ± 20% και του φορτίου εξόδου κατά ± 
20%. 

 

5. Το τροφοδοτικό UPS θα πρέπει να προσφερθεί μαζί με τον απαραίτητο αριθμό 
μπαταριών ώστε να εξασφαλιστεί η τροφοδοσία όλων των οργάνων και συσκευών 
του σταθμού Μ/Ρ για 4 συνεχείς ώρες. 

 
6. Το UPS θα παρέχει υπό μορφή ελεύθερων επαφών ηλεκτρονόμων σήμα το οποίο 

θα υποδεικνύει ότι το UPS μπορεί να λειτουργήσει για μικρό ακόμα χρονικό 
διάστημα (UPS Battery Low), καθώς και σήμα ότι βρίσκεται σε λειτουργία μέσω της 
μπαταρίας. 

7. Η θερμοκρασιακή περιοχή λειτουργίας του τροφοδοτικού θα είναι -10 °C έως 
60°C. 

 
8. Το τροφοδοτικό UPS θα συνοδεύεται από αναλυτικά τεχνικά εγχειρίδια 

εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης. 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (UPS) 
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Ο επιτηρητής τάσης θα πρέπει να είναι κατάλληλος για την επιτήρηση 
μονοφασικού δικτύου 220 VAC. 

Τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά του επιτηρητή τάσης έχουν ως ακολούθως : 

1. Η ονομαστική τάση εισόδου (UN) του οργάνου θα είναι 220 VAC / 50 HΖ. 

2. Το όργανο θα πρέπει να αντέχει σε συνεχείς υπερτάσεις ίσες με 1,2 UN και σε 
υπερτάσεις ίσες με 2 UN για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 1 sec. 

 
3. Η εσωτερική κατανάλωση ισχύος του οργάνου θα πρέπει να είναι μικρότερη 

από 10 \/Α. 

4. Το όργανο θα μπορεί να τοποθετηθεί επί ηλεκτρολογικής ράγας τύπου Ω. 

5. Το όργανο θα παρέχει δύο εξόδους σε μορφή ελεύθερων επαφών ηλεκτρονόμων. 

Η πρώτη επαφή θα υποδεικνύει τις πτώσεις τάσης και η δεύτερη τις ανυψώσεις 
τάσης. 

 
6. Ο χρόνος καθυστέρησης ενεργοποίησης των εξόδων που υποδεικνύουν την 

πτώση - ανύψωση τάσης θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενος από 0,2 sec - 5 sec 
τουλάχιστον. 

 

7. Τα όρια ενεργοποίησης του επιτηρητή θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενα από 0,7 
UN μέχρι 1,3 UN. 

 
8. Η θερμοκρασιακή περιοχή λειτουργίας του οργάνου θα είναι -10 °C έως 60° C. 

9. Ο βαθμός προστασίας του οργάνου θα είναι ΙΡ40 και η τάση ηλεκτρικής 
απομόνωσης τουλάχιστον 2 ΚV. 

 
10. Το όργανο θα συνοδεύεται από αναλυτικά τεχνικά φυλλάδια 

εγκατάστασης και λειτουργίας. 

ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ 
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Οι μεταδότες πίεσης προορίζονται να προσαρμοστούν στους αγωγούς εισόδου και 

εξόδου των σταθμών M/R. 

Τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά των μεταδοτών πίεσης έχουν ως ακολούθως : 

1. Θα χρησιμοποιηθούν για την μέτρηση της πίεσης φυσικού αερίου (NG) που 

βρίσκεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

2. Οι μεταδότες θα συνδέονται με δισύρματη γραμμή με το τροφοδοτικό Barrier που 
θα βρίσκεται στην ασφαλή περιοχή. Το μήκος της δισύρματης γραμμής θα μπορεί 
να είναι τουλάχιστον 20m. 

3. Οι μεταδότες πρέπει να είναι κατάλληλοι για να συνδεθούν σε αναμονή 1/2" ΝΡΤ male. 

4. Ο βαθμός αντιεκρηκτικής προστασίας των μεταδοτών πίεσης πρέπει να είναι 
Intrisically Safe (IS) κατηγορία EEx ia - IIC T6, για περιοχές Zone 0, σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές CENELEC EN 50020. 

5. Η τάση τροφοδοσίας των μεταδοτών μέσω της δισύρματης γραμμής δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τα 24 VDC και η συνολική κατανάλωση ισχύος τα 3 W. Ο μεταδότης 
θα προστατεύεται ενδογενώς από εφαρμογή τάσης με ανάστροφη πολικότητα. 

6. Το αισθητήριο όργανο θα είναι τύπου διαφράγματος χωρίς κινούμενα μέρη. Το 

υλικό του διαφράγματος θα είναι ανοξείδωτος χάλυβας S.S. 316. 

7. Το υλικό κατασκευής του περιβλήματος του οργάνου θα είναι ανοξείδωτος 

χάλυβας S.S. 316. 

8. Το αισθητήριο όργανο πρέπει να αντέχει σε υπερπιέσεις τουλάχιστον 150% 
μεγαλύτερες από το άνω όριο της κλίμακας μέτρησης. 

9. Το σήμα εξόδου του μεταδότη πίεσης θα είναι της μορφής 4-20 mADC ανάλογο 
της μετρούμενης πίεσης του αερίου από το αισθητήριο όργανο. 

10. Η συνολική ακρίβεια των μεταδοτών πρέπει να είναι καλύτερη από  0,5% F.S 

για γραμμικότητα, υστέρηση και επαναληψιμότητα. 

11. Η συνολική σταθερότητα θα είναι καλύτερη από  0.5% για διάστημα 6 μηνών. 

12. Οι μεταδότες θα μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασία -10 C εως + 60  C 
και σχετική υγρασία μέχρι 90%. 

13. Οι μεταδότες θα διαθέτουν ρύθμιση της μηδενικής ένδειξης και ρύθμιση του 

εύρους μέτρησης. Οι ρυθμίσεις αυτές πρέπει να γίνονται ανεξάρτητα η μία από 
την άλλη. 

14. Η περιοχή μέτρησης των μεταδοτών οργάνων θα είναι: 0 - 25 bar, 0 - 5 bar. 
Οι μεταδότες θα πρέπει να έχουν βαθμονομηθεί στις περιοχές 6 - 19 bar και 0,5 
– 4,5 bar. 

Η βαθμονόμηση των οργάνων θα πρέπει να πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο 
οργανισμό. 

Τα επίσημα πιστοποιητικά βαθμονόμησης θα συνοδεύουν κάθε μεταδότη. 

15. Οι μεταδότες θα πρέπει να προσφερθούν με πλήρη εγχειρίδια εγκατάστασης, 
επισκευής και συντήρησης. 

ΜΕΤΑΔΟΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ (Pressure Transmitters) 
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Oι διακόπτες προσέγγισης (NAMUR proximity switches) προορίζονται να 
προσαρμοστούν: 

 
 Στις βάνες ακαριαίας διακοπής, 

 
για να διαπιστώνουν την θέση κάθε βάνας και την θέση της πόρτας.(Open – Close) 

 
Τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά των διακοπτών προσέγγισης έχουν ως 

ακολούθως : 
 

1. Οι διακόπτες προσέγγισης θα είναι τύπου επαγωγής (inductive) κατάλληλοι για 
βιομηχανική χρήση βαρέως τύπου (industrial heavy duty) τύπου NAMUR. 

 
2. Ο βαθμός προστασίας των διακοπτών προσέγγισης πρέπει να είναι Intrisically 

Safe (IS) κατηγορίας EEx ia IIC T6, για περιοχή Zone 0, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές EN 50020. 

 
3. H τάση τροφοδοσίας των διακοπτών προσέγγισης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 

24 VDC και η συνολική κατανάλωση ισχύος τα 3W. 
 

4. Οι μεταδότες θα συνδέονται με δισύρματη γραμμή με το τροφοδοτικό Barrier που 
θα βρίσκεται στην ασφαλή περιοχή. Το μήκος της δισύρματης γραμμής θα μπορεί 
να είναι τουλάχιστον 20m. 

 
5. Η απόσταση ενεργοποίησης του αισθητηρίου οργάνου (sensing distance) θα είναι 

τουλάχιστον 20 mm. 

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ (NAMUR Proximity Switch) 
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Οι διακόπτες ορίου (limit switch) προορίζεται να τοποθετηθούν στις πόρτες των πίλλαρ 
για να διαπιστώνεται η θέση των πορτών του πίλλαρ και στις χειροκίνητες βάνες. 
Τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά των διακοπτών ορίου πίεσης έχουν ως 
ακολούθως : 

 

1. Οι διακόπτες ορίου θα είναι κατάλληλοι για βιομηχανικές εφαρμογές βαρέως 
τύπου (industrial heavy duty). Το περίβλημα τους θα είναι μεταλλικό και θα 
διαθέτει κατάλληλες οπές για στήριξη. 

 
2. Ο διακόπτης θα ενεργοποιείται μέσω μοχλού που θα φέρει στο άκρο του 

τροχίσκο (roller). Ο διακόπτης θα διαθέτει δύο επαφές μία Ν.Ο και μία Ν.Ο. 
 

3. Η δύναμη που πρέπει να εφαρμοστεί στον μοχλό του διακόπτη για να τον 
ενεργοποιήσει θα πρέπει να είναι μικρότερη από 100 gr. Η διαδρομή του 
μοχλού θα πρέπει να είναι 10 mm τουλάχιστον. 

4. Οι επαφές θα πρέπει να δέχονται ρεύμα έντασης 500 mA / 24 \VDC 
τουλάχιστον. 

5. Οι επαφές του διακόπτη θα πρέπει να έχουν χρόνο ζωής τουλάχιστον 2 x 106 
λειτουργίες υπό πλήρες φορτίο. 

 
6. Ο διακόπτης θα είναι εντελώς στεγανός (ΙΡ68) και θα λειτουργεί σε 

θερμοκρασία -10° C έως +60° C και σχετική υγρασία 90 %. 
 

7. Σε κάθε πόρτα του πίλλαρ (εκτός αυτής του μετρητή της ΔΕΗ) θα 
τοποθετηθεί ένας διακόπτης. Οι διακόπτες του πίλλαρ θα συνδεθούν εν 
σειρά. 

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΟΡΙΟΥ (Limit Switch) 
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Τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά των τροφοδοτικών - απομονωτών έχουν ως 

ακολούθως : 

 
1. Το τροφοδοτικό - απομονωτής (barrier) θα εγκατασταθεί σε ασφαλή περιοχή (safe 

area) και θα περιλαμβάνει ενσωματωμένη μονάδα απομόνωσης (active barrier) 
των εισόδων και εξόδων. 

 
2. Ο βαθμός προστασίας του τμήματος του barrier που συνδέεται με τους μεταδότες 

στην επικίνδυνη περιοχή (hazardous area) πρέπει να είναι Intrisically Safe (IS) 
κατηγορίας ΕEx ia IIC T6, για περιοχή Zone 0, σύμφωνα με τις προδιαγραφές EN 
50020. 

 
3. To Barrier θα δέχεται σήμα εισόδου από τους μεταδότες (πίεσης και 

θερμοκρασίας) και ταυτόχρονα θα το τροφοδοτεί με τάση 12-24VDC μέσω 
δισύρματης γραμμής. 

 
4. Το σήμα εξόδου του barrier θα είναι της μορφής 4-20 mADC και θα είναι ανάλογο 

του σήματος εισόδου που λαμβάνουν από τους μεταδότες. 
 

5. Η ακρίβεια του barrier θα πρέπει να είναι καλύτερη από 0,2 %. 
 

6. Το barrier πρέπει να μπορεί να οδηγήσει το σήμα εξόδου 4-20 mADC σε γραμμές 
μετάδοσης που παρουσιάζουν αντίσταση 500 Ω. 

 
7. Το barrier θα μπορεί να τοποθετηθεί σε συμμετρική ράγα τύπου Ω. 

 
8. Η τάση τροφοδοσίας του barrier θα είναι 220 VAC/50Hz χωρίς να είναι απαραίτητη 

η χρήση γείωσης. 
Εναλλακτικά η τάση τροφοδοσίας του Barrier μπορεί να είναι 24 VDC χωρίς να 
είναι απαραίτητη η χρήση γείωσης. Στην περίπτωση αυτή το Barrier θα 
συνοδεύεται από αντίστοιχο ανεξάρτητο τροφοδοτικό 220 VAC/ 24 VDC. Μέσω 
του τροφοδοτικού 220 VAC/ 24 VDC θα μπορούν να τροφοδοτηθούν περισσότερα 
το ενός Barrier, το συνολικό όμως φορτίο κάθε τροφοδοτικού 220 VAC/ 24 VDC 
δεν μπορεί να ξεπερνά το 75% της ονομαστικής του ισχύος. 

 

9. Tο Barrier θα μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασία -10 C έως + 60 C και 
σχετική υγρασία μέχρι 90%. 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ-ΑΠΟΜΟΝΩΤΕΣ (Βarrier) 

ΜΕΤΑΔΟΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 
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Τα τροφοδοτικά προορίζονται για την τροφοδότηση των διακοπτών προσέγγισης 
(proximity switches). 

Τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά των τροφοδοτικών - απομονωτών έχουν ως 
ακολούθως : 

1. Το τροφοδοτικό - απομονωτής (Barrier) για σήματα από proximity switches θα 
εγκατασταθεί σε ασφαλή περιοχή (safe area) και θα περιλαμβάνει ενσωματωμένη 
μονάδα απομόνωσης (active barrier) των εισόδων και των εξόδων. 

2. Ο βαθμός προστασίας του τμήματος του barrier που συνδέεται με το proximity 
switch στην επικίνδυνη περιοχή (hazardous area) πρέπει να είναι Intrisically Safe 
(IS) κατηγορίας ΕEx ia IIC T6 για περιοχή Zone 0, σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
EN 50020. 

3. Tο Barrier θα δέχεται σήμα εισόδου από το proximity switch τύπου NAMUR (ή 
από επαφές διακοπτών ή ηλεκτρονόμων ελεύθερων τάσης) και ταυτόχρονα θα το 

τροφοδοτεί με τάση 12-24 VDC μέσω δισύρματης γραμμής. 

4. Tο Barrier μπορεί να είναι μονό ή διπλό. 

5. Το σήμα εξόδου του barrier θα είναι επαφές ηλεκτρονόμων ελεύθερες τάσης (δύο 
επαφές μία N.O. και μία N.C.). Οι επαφές των ηλεκτρονόμων θα έχουν χρόνο 
ζωής τουλάχιστον 2 x 106 λειτουργίες υπό πλήρες φορτίο. Οι επαφές των 
ηλεκτρονόμων θα δέχονται ρεύμα έντασης τουλάχιστον 500 mA DC και η 
αντίσταση που θα παρουσιάζουν όταν είναι ενεργοποιημένοι θα είναι μικρότερη 
από 200 mΩ. Ο χρόνος απόκρισης (είσοδος-έξοδος) θα πρέπει να είναι 
μικρότερος από 100 msec. 

6. Οι έξοδοι θα ενεργοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προδιαγραφή DIΝ 
19234. 

7. Το τροφοδοτικό θα διαθέτει αντίστοιχα LED για τοπική ένδειξη της κατάστασης των 

εισόδων του. 

8. Το barrier θα μπορεί να τοποθετηθεί σε συμμετρική ράγα τύπου Ω. 

9. Η τάση τροφοδοσίας θα είναι 220 VAC/50Hz. Δεν θα είναι απαραίτητη η χρήση 
γείωσης. Εναλλακτικά η τάση τροφοδοσίας του Barrier μπορεί να είναι 24 VDC 
χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση γείωσης. Στην περίπτωση αυτή το Barrier θα 
συνοδεύεται από αντίστοιχο ανεξάρτητο τροφοδοτικό 220 VAC/ 24 VDC. Μέσω 
του τροφοδοτικού 220 VAC/ 24 VDC θα μπορούν να τροφοδοτηθούν περισσότερα 
το ενός Barrier, το συνολικό όμως φορτίο κάθε τροφοδοτικού 220 VAC/ 24 VDC 
δεν μπορεί να ξεπερνά το 75% της ονομαστικής του ισχύος. 

10. To barrier θα μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασία -10 C έως + 60 C και 
σχετική υγρασία μέχρι 90%. 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ-ΑΠΟΜΟΝΩΤΗΣ (Barrier) 

ΓΙΑ ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΟΥ 
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Τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά των τροφοδοτικών - απομονωτών για σήματα 
παλμών έχουν ως ακολούθως : 

 
1. Το τροφοδοτικό - απομονωτής (Barrier) για σήματα παλμών θα εγκατασταθεί σε 

ασφαλή περιοχή (safe area) και θα περιλαμβάνει ενσωματωμένη μονάδα 
απομόνωσης (active barrier) των εισόδων και των εξόδων. 

 
2. Ο βαθμός προστασίας του τμήματος του barrier που συνδέεται με τον μεταδότη 

παλμών του μετρητή τουρμπίνας στην επικίνδυνη περιοχή (hazardous area) 
πρέπει να είναι Intrisically Safe (IS) κατηγορίας ΕEx ia IIC T6 για περιοχή Zone 0, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές EN 50020. 

 
3. Tο Barrier θα δέχεται σήμα εισόδου παλμών από τον μετρητή τουρμπίνας (έξοδος 

HF ή LF) και ταυτόχρονα θα τον τροφοδοτεί με τάση 12-24 VDC μέσω δισύρματης 
γραμμής. 

 
4. Το σήμα εξόδου του barrier θα είναι παλμικό και θα δίνεται σε έξοδο της μορφής 

Transistor Open Collector. 

 
5. Το barrier θα μπορεί να δεχτεί παλμούς εισόδου συχνότητας 5 ΚΗz τουλάχιστον 

και να τους αναμεταδίδει στην έξοδό του. 

 
6. Το barrier θα μπορεί να τοποθετηθεί σε συμμετρική ράγα τύπου Ω. 

 
7. Η τάση τροφοδοσίας θα είναι 220 VAC/50Hz. Δεν θα είναι απαραίτητη η χρήση 

γείωσης. 

Εναλλακτικά η τάση τροφοδοσίας του Barrier μπορεί να είναι 24 VDC χωρίς να 
είναι απαραίτητη η χρήση γείωσης. Στην περίπτωση αυτή το Barrier θα 
συνοδεύεται από αντίστοιχο ανεξάρτητο τροφοδοτικό 220 VAC/ 24 VDC. Μέσω 
του τροφοδοτικού 220 VAC/ 24 VDC θα μπορούν να τροφοδοτηθούν περισσότερα 
το ενός Barrier, το συνολικό όμως φορτίο κάθε τροφοδοτικού 220 VAC/ 24 VDC 
δεν μπορεί να ξεπερνά το 75% της ονομαστικής του ισχύος. 

 
8. To barrier θα μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασία -10 C έως + 60 C και 

σχετική υγρασία μέχρι 90%. 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ-ΑΠΟΜΟΝΩΤΗΣ (Barrier) 

ΓΙΑ ΣΗΜΑΤΑ ΠΑΛΜΩΝ 





 

  25 / 52  

 

 

 

 

Ο ανιχνευτής αερίου θα είναι τοποθετημένος στους σταθμούς Μ/R και θα ανιχνεύει την 

διαφυγή αερίου από τις εγκαταστάσεις. 

Τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά του ανιχνευτή αερίου έχουν ως ακολούθως : 

1. Το όργανο θα χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση φυσικού αερίου (NG). 

2. Ο ανιχνευτής αερίου θα αποτελείται από δύο μέρη: το αισθητήριο όργανο και το 
ηλεκτρονικό τμήμα. Τα δύο μέρη θα συνδέονται μεταξύ τους με ειδική γραμμή που 
το μήκος της θα μπορεί να είναι τουλάχιστον 20m. 

3. Το αισθητήριο όργανο θα εγκατασταθεί εντός της καμπίνας του σταθμού M/R με 
τέτοιο τρόπο ώστε να παίρνει δείγμα από σημεία που παρουσιάζουν υψηλή 
πιθανότητα παρουσίας αερίου. Η αρχή λειτουργίας του θα στηρίζεται στην 
καταλυτική ανίχνευση CH4 

4. Η ηλεκτρονική μονάδα θα εγκατασταθεί στη μη επικίνδυνη περιοχή, δηλαδή στο 
Pillar. 

5. O βαθμός προστασίας του αισθητηρίου οργάνου πρέπει να είναι Ιntrisically safe 
(IS) κατηγορίας EΕx ia ΙΙC Τ6 για περιοχές Zone 0, σύμφωνα με την προδιαγραφή 
ΕΝ 50020. 

6. Η τάση τροφοδοσίας του αισθητηρίου οργάνου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 24 
VDC και η συνολική κατανάλωση ισχύος τα 3W. 

7. Το αισθητήριο θα πρέπει να διατηρεί την ικανότητα ανίχνευσης του αερίου για 
θερμοκρασίες 0  C έως 50  C και σχετική υγρασία 0-90%. 

8. O ανιχνευτής αερίου θα έχει την δυνατότητα να ανιχνεύει συγκεντρώσεις 
φυσικού αερίου περιεκτικότητας 0 - 100% LEL. 

9. Ο χρόνος απόκρισης του ανιχνευτή πρέπει να είναι μικρότερος από 5 sec. 

10. Το ηλεκτρονικό τμήμα θα εγκατασταθεί σε ασφαλή περιοχή (safe area) θα 
περιλαμβάνει ενσωματωμένη μονάδα απομόνωσης (active barrier) των εισόδων 
και εξόδων του. 

11. Θα τροφοδοτείται με τάση 220 VAC/50Hz. Δεν θα είναι απαραίτητη η χρήση 

γείωσης. 

12. To ηλεκτρονικό τμήμα θα δέχεται σήμα εισόδου από το αισθητήριο όργανο και 

ταυτόχρονα θα το τροφοδοτεί με τάση. 

13. Το ηλεκτρονικό τμήμα του ανιχνευτή αερίου θα διαθέτει ενδεικτικό display τύπου 
LCD ή LED στο οποίο θα αναγράφεται η μετρούμενη τιμή της περιεκτικότητας 
αερίου. 

14. Το ηλεκτρονικό τμήμα του ανιχνευτή αερίου θα παρέχει τουλάχιστον τρία σήματα 
εξόδου σε μορφή ελεύθερων επαφών ηλεκτρονόμων (normal open) : 

 
 Alarm 1 
 Alarm 2 
 Fault - Βλάβη ανιχνευτή 

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ 
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15. Το ηλεκτρονικό τμήμα του ανιχνευτή αερίου θα διαθέτει ρυθμιστικά μέσω των 
οποίων θα μπορούν να τεθούν τα όρια (Set points) των σημάτων Alarm 1και 2. 

Η αρχική ρύθμιση των σημείων ενεργοποίησης των εξόδων θα πρέπει να είναι : 
 

 Alarm 1 = 10% LEL 
 Alarm 2 = 90 % LEL 

 
16. Ο ανιχνευτής αερίου θα πρέπει να προσφερθεί με πλήρη εγχειρίδια 

εγκατάστασης, επισκευής και συντήρησης. 

 

17. Για την ρύθμιση των ορίων συναγερμού ο ανιχνευτής αερίου θα συνοδεύεται από 
δύο φιάλες οι οποίες θα περιέχουν μίγμα αέρα και φυσικού αερίου με 
περιεκτικότητες 10 % και 90 % LEL (1 lit @ 150 bar = 150 liters). Οι φιάλες θα 
διαθέτουν ρυθμιστή ροής που θα επιτρέπει ρυθμίσεις 0 - 100 Liters/Hour, 
εύκαμπτο σωλήνα μήκους 3 μέτρων καθώς και πλαστικό προσαρμοστήρα 

παροχέτευσης του μίγματος αερίου στο αισθητήριο όργανο. 
 

18. Ο προμηθευτής του οργάνου υποχρεούται να εκπαιδεύσει το σχετικό προσωπικό 
της ΔΕΔΑ για την ρύθμιση των ορίων συναγερμού. 
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Οι μεταδότες τάσης καθοδικής προστασίας θα εγκατασταθούν στο pillar και κύριο 

σκοπό θα έχουν την μέτρηση της τάσης καθοδικής προστασίας που εμφανίζεται στον 
χαλύβδινο αγωγό αερίου πλησίον του σταθμού M/R. 

 
Τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά των μεταδοτών τάσης καθοδικής προστασίας 
έχουν ως ακολούθως : 

 
1. Ο μεταδότης τάσης καθοδικής προστασίας θα εγκατασταθεί στην ασφαλή περιοχή 

(safe area) και θα περιλαμβάνει ενσωματωμένη μονάδα γαλβανικής απομόνωσης 

των εισόδων και εξόδων. 
 

2. Ο βαθμός προστασίας του τμήματος του μεταδότη που συνδέεται με τους 
ακροδέκτες μέτρησης της τάσης καθοδικής προστασίας πρέπει να είναι Intrisically 
Safe (IS) κατηγορίας ΕEx ia IIC T6, για περιοχή Zone 0, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές EN 50020. 

 
3. Το σήμα εισόδου του μεταδότη θα είναι 0-10 VDC και θα παρέχεται μέσω δύο 

εισόδων του μεταδότη (η μία θα συνδέεται στο χαλύβδινο αγωγό αερίου δίνοντας 
την τάση της καθοδικής προστασίας και η άλλη συνδέεται σε ένα ηλεκτρόδιο 
αναφοράς). 

 
4. Το σήμα εξόδου θα είναι της μορφής 4-20 mA DC ανάλογο του σήματος εισόδου. 

Ο μεταδότης θα πρέπει να μπορεί να οδηγήσει το σήμα εξόδου 4-20 mA DC σε 
γραμμές μετάδοσης που παρουσιάζουν αντίσταση 500 Ω. 

 
5. Η ακρίβεια του μεταδότη θα πρέπει να είναι καλύτερη από 0,2 %. 

 
6. Η τάση τροφοδοσίας του μεταδότη θα είναι 220 VAC/50Hz χωρίς να είναι 

απαραίτητη η χρήση γείωσης. 
Εναλλακτικά η τάση τροφοδοσίας του μεταδότη μπορεί να είναι 24 VDC χωρίς να 
είναι απαραίτητη η χρήση γείωσης. Στην περίπτωση αυτή ο μεταδότης θα 
συνοδεύεται από αντίστοιχο ανεξάρτητο τροφοδοτικό 220 VAC/ 24 VDC. Μέσω 
του τροφοδοτικού 220 VAC/ 24 VDC θα μπορούν να τροφοδοτηθούν περισσότερα 
όργανα (π.χ. Barrier), το συνολικό όμως φορτίο κάθε τροφοδοτικού 220 VAC / 24 
VDC δεν μπορεί να ξεπερνά το 75% της ονομαστικής του ισχύος. 

 

7. Ο μεταδότης θα μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασία -10 C έως + 60 C και 
σχετική υγρασία μέχρι 90%. 

 
8. Η συνολική ακρίβεια του μεταδότη πρέπει να είναι καλύτερη από  0,5% F.S για 

γραμμικότητα, υστέρηση και επαναληψιμότητα. 

 
9. Ο μεταδότης θα πρέπει να προσφερθεί με πλήρη εγχειρίδια εγκατάστασης, 

επισκευής και συντήρησης. 

ΜΕΤΑΔΟΤΕΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

 
 

Τα ενδεικτικά όργανα μέτρησης διαφορικής πίεσης προορίζονται να προσαρμοστούν 
στα φίλτρα των σταθμών Μ/R ώστε να υπάρχει τοπική ένδειξη της πτώσης πίεσης σε 

αυτά. 
 

Τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά των ενδεικτικών οργάνων μέτρησης διαφορικής 

πίεσης έχουν ως ακολούθως : 
 

1. Θα χρησιμοποιηθούν για την μέτρηση της διαφορικής πίεσης φυσικού αερίου 
(NG) που βρίσκεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

 
2. Τα ενδεικτικά όργανα μέτρησης διαφορικής πίεσης θα πρέπει να είναι κατάλληλα 

για να συνδεθούν σε δύο αναμονές 1/2" ΝΡΤ male. 
 

3. Το ενδεικτικό όργανο θα είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο 
χάλυβα, διαμέτρου 100mm, με κατασκευή, υλικά και εγγύηση σύμφωνα με το 
πρότυπο NF M 88 901 και εξωτερικό τζάμι ασφαλείας. 

 
4. Το αισθητήριο όργανο πρέπει να αντέχει σε υπερπιέσεις τουλάχιστον 30% 

μεγαλύτερες από το άνω όριο της κλίμακας μέτρησης. 
 

5. Η συνολική ακρίβεια των οργάνων θα πρέπει να είναι καλύτερη από ± 1% F.S. 
 

6. Τα όργανα θα μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασία -10 C έως + 60  C 
και σχετική υγρασία μέχρι 90%. 

 
7. Ο βαθμός προστασίας των οργάνων θα είναι ΙΡ65. 

 
8. Η περιοχή μέτρησης των οργάνων θα είναι: 0 - 1 bar. 

(Differential Pressure Indicators) 
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Κάθε αισθητήριο όργανο θερμοκρασίας (μεταδότης ή ενδεικτικό) θα είναι 
τοποθετημένο σε θερμοκυψέλη (thermowell) η οποία θα είναι προσαρμοσμένη 
κατάλληλα στον αγωγό αερίου. 

 
Τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά της θερμοκυψέλης έχουν ως ακολούθως : 

 
1. Η θερμοκυψέλη θα είναι κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 

S.S. 316. 
 

2. Η στήριξη της θερμοκυψέλης στον αγωγό αερίου θα είναι βιδωτή με σπείρωμα 
3/4” NPT male. 

 
3. Η θερμοκυψέλη θα φέρει στο ελεύθερο άκρο της σπείρωμα ½” NPT Female για 

την υποδοχή του οργάνου μέτρησης θερμοκρασίας (μεταδότης θερμοκρασίας ή 

ενδεικτικό όργανο μέτρησης θερμοκρασίας). 

 

4. Το μήκος της θερμοκυψέλης θα είναι τέτοιο, ώστε το άκρο του να βρίσκεται στο 
μέσον της διαμέτρου του αγωγού αερίου στον οποίο θα είναι προσαρμοσμένο. 

 
5. Πριν από την τοποθέτηση του αισθητηρίου οργάνου θερμοκρασίας στην 

θερμοκυψέλη θα πρέπει η θερμοκυψέλη να πληρωθεί με ειδικό θερμοαγώγιμο 
υλικό (θερμοαγώγιμη σιλικόνη). 

ΘΕΡΜΟΚΥΨΕΛΕΣ (Thermowell) 
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Τα υπόγεια τηλεπικοινωνιακά καλώδια που καταφθάνουν στο pillar (1, 2 ή 3 καλώδια 
των 20 ζευγών) αφού διέλθουν από την βάση του pillar θα εισέλθουν σε ανεξάρτητο 
κιβώτιο συνδέσεων εντός του οποίου θα ανοιχτούν και θα συνδεθούν σε αντίστοιχο 

αριθμό τηλεφωνικών οριολωρίδων (ρεγκλέτες). Οι οριολωρίδες θα είναι σφηνωτού 
τύπου IDC Cat. 5 (διαχωριστικές οριολωρίδες / ρεγκλέτες κύριου δικτύου ΟΤΕ), θα 
φέρουν σήμανση για κάθε ζεύγος (αρίθμηση και διαχωριστικό βύσμα). Οι οριολωρίδες 
θα τοποθετηθούν σε απόσταση η μία από την άλλη ώστε να είναι ευχερές το άνοιγμα 
του καλωδίου και να μπορούν να γίνουν οι απαραίτητες γεφυρώσεις μεταξύ των 
οριολωρίδων στο μέλλον. 

ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 
 

 

 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ 

 

Στους πίνακες που ακολουθούν χρησιμοποιούνται οι παρακάτω κωδικοί για τους 
Σταθμούς M/R και τις καμπίνες pillars : 

 
 
 
 

 
MR-DR Μετρητικός Σταθμός αερίου M/R 19-4 bar 

για την τροφοδότηση δικτύου διανομής. 

 
 

MR-IND-1, 21,2,3,4 Βιομηχανικός σταθμός αερίου M/Ρ – 
Τύπος 1,21,2,3,4 για την τροφοδότηση βιομηχανικού 

καταναλωτή. 
 

PL (M/R - DR-1) Pillar ηλεκτρονικών οργάνων για έναν (1) 
Σταθμό αερίου M/R-D/R. 

 

 
PL (M/R - DR-2) Pillar ηλεκτρονικών οργάνων για δύο (2) 

Σταθμούς αερίου M/R-D/R. 
 
 

PL (MR-IND-1, 21,2,3,4) Pillar ηλεκτρονικών οργάνων για έναν (1) 
Βιομηχανικό Σταθμό αερίου M/R της 
κατηγορίας 1,21,2,3,4. 
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
MR – DR (19 – 4 BAR) 

 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ PILLAR (ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ) 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Στο pillar θα έρχονται δύο ανεξάρτητα καλώδια γείωσης. Το πρώτο καλώδιο γείωσης 
θα συνδεθεί στον γνώμονα της ΔΕΗ και σε μία μπάρα γείωσης (GRD1) στον Γενικό 
Πίνακα Παροχής. Από τη μπάρα αυτή θα γειωθούν όλες οι ηλεκτρικές συσκευές καθώς 
και το πλαίσιο της καμπίνας (γείωση ισχυρών ρευμάτων). Εντός του Γενικού 
Ηλεκτρολογικού πίνακα θα τοποθετηθεί ασφάλεια τήξεως και αναμονή για το καλώδιο 
σύνδεσης με τη ΔΕΗ. Οι προδιαγραφές της αναμονής θα είναι συμβατές με αυτές του 

καλωδίου σύνδεσης που χρησιμοποιεί η ΔΕΗ. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  ΓΙΑ ΕΝΑ M/R ΓΙΑ ΔΥΟ M/R 

3-1 Γενικός πίνακας 
παροχής 

1 1 

3-2 Τροφοδοτικό 
αδιάλειπτης παροχής 
τάσης UPS 

1 1 

3-3 Κιβώτιο τροφοδοτικών 
– απομονωτών Barrier 
Box 

1 1 

3-4 Διακόπτες στις πόρτες 
του Pillar 

2 2 

3-5 Κομβίο αναγνώρισης 
χειριστή 

1 1 

 

3-6 
Κιβώτιο συνδέσεων 
διακλαδώσεων - 
τηλεπικοινωνιακών 
καλωδίων 

 

1 
1 

3-7 Φωτιστικό χώρου Pillar 1 1 

3-8 Ηλεκτρονική μονάδα 
ανιχνευτή αερίου 

1 2 

 





 

  34 / 52  

 

 

 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 
  ΓΙΑ ΕΝΑ M/R -DR ΓΙΑ ΔΥΟ M/R -DR 

1-1 Αισθητήρας ανιχνευτή 
αερίου 

1 2 

1-2 Διακόπτης ορίου για 
βάνες εισόδου- 
εξόδου,by pass, και 
πόρτες 

 

12 
24 

1-3 Διακόπτης 
προσέγγισης για 
βάνες ακαριαίας 
διακοπής 

2 4 

1-4 Μεταδότης πίεσης 0- 1 2 
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 25 bar εισόδου   

1-5 Μεταδότης πίεσης 0-6 
bar εξόδου 

1 2 

1-6 Μεταδότης 
θερμοκρασίας 

1 2 

1-7 θερμοκυψέλη 1 2 

 

 

Εάν ο σταθμός έχει περισσότερες από δύο πόρτες θα τοποθετηθούν διακόπτες ορίου 
σε κάθε επιπλέον πόρτα . 

 
Παραθέτουμε παρακάτω τις θέσεις που θα τοποθετηθούν οι διακόπτες 

προσέγγισης και ορίου : 

 
Διακόπτες ορίου θα τοποθετηθούν στις κάτωθι θέσεις 

 

 Βάνα εισόδου ρεύματος (2 διακόπτες open- close ανά βάνα) 

 Βάνα εξόδου ρεύματος (2 διακόπτες open- close ανά βάνα) 

 Βάνα by – pass (2 διακόπτες open- close) 

 Πόρτες σταθμού (1 διακόπτης close ανά πόρτα) 

Διακόπτες προσέγγισης: 

 Σε κάθε βάνα ακαριαίας διακοπής θα τοποθετηθεί ένας διακόπτης 
προσέγγισης 

 
ΣΗΜΕIΩΣΗ 1 : Οι σταθμοί ΜR – DR θα παραδοθούν χωρίς καλωδιώσεις. 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ 
ΤΡΟΦΟΔΟΤΩΝ – ΑΠΟΜΟΝΩΤΩΝ (BARRIER BOX) 

 
 

A/A Περιγραφή ΓΙΑ ΕΝΑ Pillar MR-DR ΓΙΑ ΔΥΟ Pillar MR-DR 

5.1 Barrier για limit switches (σε βάνες 
εισόδου, εξόδου, by pass και πόρτες) 
(1), (4) 

12 ή 6 διπλά 24 ή 12 διπλά 

5.2 Barrier για proximity switches (στις 
βάνες ακαριαίας διακοπής) (1) 

2 ή 1 διπλό 4 ή 2 διπλά 

5.3 Barrier για μεταδότη πίεσης (1) 2 4 

5.4 Barrier για το μεταδότη θερμοκρασίας 
(1) 

1 2 

5.5 Barrier για τα παλμικά σήματα από το 
μετρητή τουρμπίνας (1) 

1 2 

5.6 Barrier για τον μετατροπέα τάσης 
καθοδικής προστασίας (1) 

1 2 

5.7 Κλέμμες για τα καλώδια εισόδου από 
τους αισθητήρες (τοποθετημένες σε 
ράγα Ω) 

Βλέπε σημείωση 3 Βλέπε σημείωση 3 

5.8 Κλέμμες για τα καλώδια εξόδου προς 
RTU (τοποθετημένες σε ράγα Ω) 

Βλέπε σημείωση 3 Βλέπε σημείωση 3 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 
 

1. Εάν η τάση τροφοδοσίας των barrier δεν είναι 220VAC και τροφοδοτούνται με 

24 VDC θα πρέπει να συμπεριληφθούν και τα σχετικά τροφοδοτικά 220 
VAC/24 VDC. Το συνολικό φορτίο κάθε τροφοδοτικού δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει το 75% της ονομαστικής ισχύος εξόδου κάθε τροφοδοτικού. 

 
2. Στο μετρητή τουρμπίνας θα συνδεθούν barrier στις εξόδους LF και HF1. 

 
3. Το κιβώτιο θα είναι καλωδιωμένο ούτως ώστε να δεχθεί σήματα από τα 

αισθητήρια όργανα του Μ/R και να αποχωρήσουν τα σήματα προς την RTU. 
Θα δοθούν ηλεκτρολογικά σχέδια. 

 
4. Ο αριθμός των barrier θα αυξηθεί αναλογικά με τις πόρτες που θα 

τοποθετηθούν στο σταθμό. 
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 
MR-IND 1 & 21,2,3,4 

 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ PILLAR (ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ) 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 

3-1 Γενικός πίνακας παροχής 1 

3-2 Τροφοδοτικό αδιάλειπτης 
παροχής τάσης UPS 

1 

3-3 Κιβώτιο τροφοδοτικών – 
απομονωτών Barrier Box 

1 

3-4 Διακόπτες στις πόρτες του 
Pillar 

2 

3-5 Κομβίο αναγνώρισης 
χειριστή 

1 

 

3-6 

Κιβώτιο συνδέσεων 
διακλαδώσεων - 

τηλεπικοινωνιακών 
καλωδίων 

 

1 

3-7 Φωτιστικό χώρου Pillar  

3.8 Ηλεκτρονική μονάδα 
ανιχνευτή αερίου 

1 

 

Στο pillar θα έρχονται δύο ανεξάρτητα καλώδια γείωσης. Το πρώτο καλώδιο γείωσης 
θα συνδεθεί στον γνώμονα της ΔΕΗ και σε μία μπάρα γείωσης (GRD1) στον Γενικό 
Πίνακα Παροχής. Από τη μπάρα αυτή θα γειωθούν όλες οι ηλεκτρικές συσκευές καθώς 
και το πλαίσιο της καμπίνας (γείωση ισχυρών ρευμάτων). Εντός του Γενικού 
Ηλεκτρολογικού πίνακα θα τοποθετηθεί ασφάλεια τήξεως και αναμονή για το καλώδιο 

σύνδεσης με τη ΔΕΗ. Οι προδιαγραφές της αναμονής θα είναι συμβατές με αυτές του 
καλωδίου σύνδεσης που χρησιμοποιεί η ΔΕΗ. 

 

 Στο πίλαρ θα υπάρχει κενός χώρος ικανός να υποδεχθεί την εγκατάσταση της 

        RTU. 

 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 

 

1-1 Αισθητήρας ανιχνευτή 
αερίου 

1 

1-2 Διακόπτης ορίου για βάνες 
εισόδου-εξόδου by-pass 
και πόρτες 

12 

1-3 Διακόπτης προσέγγισης 
για βάνες ακαριαίας 
διακοπής 

2 

1-4 Μεταδότης πίεσης 0-25 
bar εισόδου 

1 

1-5 Μεταδότης πίεσης 0-6 bar 
εξόδου 

1 

1-6 Μεταδότης θερμοκρασίας 1 
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1-7 Θερμοκυψέλη 2 

1-8 PTZ Corrector 1 

 

Εάν ο σταθμός έχει περισσότερες από δύο πόρτες θα τοποθετηθούν διακόπτες 
ορίου σε κάθε επιπλέον πόρτα . 

Παραθέτουμε παρακάτω τις θέσεις που θα τοποθετηθούν οι διακόπτες 
προσέγγισης και ορίου : 

 
Διακόπτες ορίου θα τοποθετηθούν στις κάτωθι θέσεις: 

 

 Βάνα εισόδου ρεύματος (2 διακόπτες open- close ανά βάνα) 

 Βάνα εξόδου ρεύματος (2 διακόπτες open- close ανά βάνα) 

 Βάνα by - pass (2 διακόπτες open- close ) 

 Πόρτες σταθμού (1 διακόπτης close ανά πόρτα) 

Διακόπτες προσέγγισης: 

 Σε κάθε βάνα ακαριαίας διακοπής θα τοποθετηθεί ένας διακόπτης 

προσέγγισης 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 : Οι σταθμοί θα παραδοθούν χωρίς καλωδιώσεις των 

αισθητηρίων οργάνων 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ 
ΤΡΟΦΟΔΟΤΩΝ – ΑΠΟΜΟΝΩΤΩΝ (BARRIER BOX) 

 
 

A/A Περιγραφή Pillar M/R IND1&21,2,3,4 

5.1 Barrier για limit switches (σε βάνες εισόδου, 
εξόδου, by pass και πόρτες) (1), (4) 

12 ή 6 διπλά 

5.2 Barrier για proximity switches (στις βάνες 
ακαριαίας διακοπής) (1) 

2 ή 1 διπλό 

5.3 Barrier για μεταδότη πίεσης (1) 2 

5.4 Barrier για μεταδότη θερμοκρασίας (1) 1 

5.5 Barrier για τα παλμικά σήματα από το μετρητή 
τουρμπίνας (1) 

1 

5.6 Barrier για τον μετατροπέα τάσης καθοδικής 
προστασίας (1) 

1 

5-7 Safe area interface box με έξοδο RS 232  

5.8 Κλέμμες για τα καλώδια εισόδου από τους 
αισθητήρες (τοποθετημένες σε ράγα Ω) 

Βλέπε σημείωση 3 

5.9 Κλέμμες για τα καλώδια εξόδου προς RTU 
(τοποθετημένες σε ράγα Ω) 

Βλέπε σημείωση 3 

 
 
 

 

Σημείωση : 
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1. Εάν η τάση τροφοδοσίας των barrier δεν είναι 220VAC και τροφοδοτούνται με 

24 VDC θα πρέπει να συμπεριληφθούν και τα σχετικά τροφοδοτικά 220 
VAC/24 VDC. Το συνολικό φορτίο κάθε τροφοδοτικού δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει το 75% της ονομαστικής ισχύος εξόδου κάθε τροφοδοτικού. 

 
2. Στο μετρητή τουρμπίνας θα συνδεθούν barrier στις εξόδους LF και HF1. 

 
3. Το κιβώτιο θα είναι καλωδιωμένο ούτως ώστε να δεχθεί σήματα από τα 

αισθητήρια όργανα του M/R και να αποχωρήσουν τα σήματα προς την RTU. 
Θα δοθούν ηλεκτρολογικά σχέδια. 

 
Ο αριθμός των barrier θα αυξηθεί αναλογικά με τις πόρτες που θα τοποθετηθούν στο 
σταθμό. 
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PILLAR 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ 

ΚΑΛΩΔΙΟ 
ΤΡΙΓΩΝΟ 
ΓΕΙΩΣΗΣ 

ΦΡΕΑΤΙΟ 

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ 

M/R 

 

 

 

 

ΦΡΕΑΤΙΟ 

ΒΑΣΗ 

 
 

ΣΧΗΜΑ 1:    ΤΥΠΙΚΟ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΚΑΛΩΔΙΟΔΡΟΜΩΝ & ΟΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟ M/R 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΕ ΠΙΛΛΑΡ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

    

ΒΑΣΗ M/R 

 

 
PE (2") 

400 m 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
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                                   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ : ΕΕΕΣ 





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 1

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 2

Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΔΑ)
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 997104868
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει):
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Οδός και αριθμός: ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4
Ταχ. κωδ.: 11527
Αρμόδιος επικοινωνίας: Β.ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
Τηλέφωνο: 2162000426
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο:
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων του 
άρθρου 235 του Ν.4412/2016 «Προμήθεια Σταθμών Μ/Ρ 
για την Σύνδεση Βιομηχανικών και Μεγάλων Εμπορικών 
Καταναλωτών στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, 
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Στερεάς Ελλάδας»
Σύντομη περιγραφή:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων του άρθρου 235 του Ν.4412/2016 
«Προμήθεια Σταθμών Μ/Ρ για την Σύνδεση Βιομηχανικών και Μεγάλων Εμπορικών 
Καταναλωτών στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας & 
Θράκης και Στερεάς Ελλάδας» ΤΜΗΜΑ 1: ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
MRS 4.065 ΤΜΗΜΑ 2: ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4.100 ΤΜΗΜΑ 
3: ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4.160 ΤΜΗΜΑ 4: ΟΜΑΔΑ 
ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4.250 ΤΜΗΜΑ 5: ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4.1000 ΤΜΗΜΑ 6: ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ M/R IND 10 ΤΜΗΜΑ 7: ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ M/R 
IND 11 ΤΜΗΜΑ 8: ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ M/R IND 12 ΤΜΗΜΑ 9: 
ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ M/R IND 2 ΤΜΗΜΑ 10: ΟΜΑΔΑ 
ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR/DR ΤΜΗΜΑ 11: ΟΜΑΔΑ ΚΑΜΠΙΝΩΝ PILLAR
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει):

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
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Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
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Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας 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;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας 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;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) 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, β) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 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;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών 
που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης/γνωστοποίησης ή των 
εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι ο εξής:

Αριθμός ετών
-

Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Ποσοστό υπεργολαβίας
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο μέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύμβασης. 
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει 
μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις 
ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω μέρους, τότε θα 
πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους, 
βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω.

Προσδιορίστε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 
συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση.
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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