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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 32.523,00 € 
Άνευ Φ.Π.Α 24%     

Αριθμός Μελέτης  4217/16-5-2017  
 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 Νικόλαος Φακουρέλης, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με 

σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση προμήθειας και εγκατάστασης υλικών, με 

τίτλο «Προμήθεια & εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου εισροών – εκροών και 
διαχείρισης διανομής καυσίμων», προϋπολογισμού τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων 
είκοσι τριών ευρώ (32.523,00), άνευ Φ.Π.Α 24%, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  327 του Ν. 4412/2016. 
 Όλες οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς επί ποινή απαραδέκτου συμπληρώνονται 

ολογράφως. Αριθμητική μόνο αναγραφή τιμής στο τιμολόγιο δεν λαμβάνεται υπόψη.  

Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι δώδεκα (12) ημέρες από την 

ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα 

άρθρα 66, 117, 120 και 121 (παρ. 1γ) του Ν. 4412/2016. Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, 

άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ 

www.deyah.gr. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 30 Μαίου 2017 ημέρα Τρίτη ενώπιον της Επιτροπής 

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

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

προσφορών 10:00 π.μ. και καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:30π.μ. 
Η εν λόγω δημόσια σύμβαση προμήθειας υλικών για την αναβάθμιση του πρατηρίου 

καυσίμων, θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να 
καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των προϋπολογισμών. Οι ποσότητες και η αξία 

των ζητούμενων είναι οι ακόλουθες:  
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A/A 

                         

                                Είδος 
 

Συνολική Αξία 

1 CPV 42961100-1   ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ         3.379,00 

   2 CPV 30230000-0  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ - 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ         1.750,00 

   3 

 
CPV 38420000-5  ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ         5.000,00 

   4 CPV 45223720-9 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ         7.298,00 

  5 CPV 42124211-6 ΔΙΠΛΗ ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ         5.000,00 

  6 CPV 31680000-6 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΑΝΤΛΙΑΣ       10.096,00 

                                        ΣΥΝΟΛΟ        32.523,00 

                                        Φ.Π.Α 24%          7.805,52 

                                ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ        40.328,52 

 
Αναθέτουσα αρχή: ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Διεύθυνση: Κων. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά Τ.Κ. 71500  Ηράκλειο. 
Τηλέφωνο: 2810-529379 

Fax: 2810-263329 
Άρθρο 1 

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

προμήθειας υλικών για την αναβάθμιση του πρατηρίου καυσίμων, διέπεται από τις διατάξεις: 

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

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

διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

• Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

• Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 
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• Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

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

• Της με αριθμό 140/2017 απόφασης με ΑΔΑ: 7ΜΘΣΟΡΙΗ-ΤΜΑ του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ, περί 

έγκρισης της με αρ.92/2017 Πρότασης Ανάληψης Δαπάνης. 

• Της με αριθμό 39/2017 απόφασης με ΑΔΑ:ΩΚΛΛΟΡΙΗ-Κ7Ο και της με αριθμό 122/2017 

απόφασης με ΑΔΑ:62ΑΘΟΡΙΗ-Ω5Γ του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ, περί έγκρισης διενέργειας της 

υπηρεσίας, των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης. 

 
Άρθρο 2 

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 
 

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 30/05/2017 ημέρα Τρίτη και από τις 10:00 π.μ μέχρι 

την 10:30 π.μ. ώρα, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην αίθουσα «Αλέξανδρος 

Μακατούνης», στο κτίριο του Βιολογικού  Καθαρισμού Ηρακλείου, Κων. Χατζηγεωργίου 2 

Φοινικιά. 

        2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά στην 
προαναφερόμενη αίθουσα, στην αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία αποτελείται από  
υπαλλήλους της ΔΕΥΑΗ και ορίσθηκε με την 13/2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ με 
ΑΔΑ:7ΧΔΕΟΡΙΗ-4ΑΩ. 

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

αποδεκτή καμία προσφορά.  

        4. Επίσης προσφορά μπορεί να κατατεθεί  με συστημένη επιστολή δια ταχυδρομείου ή 

εταιρείας ταχυμεταφοράς, μία ημέρα πριν την διενέργεια αυτού στο Πρωτόκολλο της 

Υπηρεσίας (γραπτή σφραγισμένη προσφορά) και να απευθύνεται  προς την Επιτροπή 

Διαγωνισμού. 

Άρθρο 3 
Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού και πληροφοριών ή διευκρινίσεων 

επί όρων διακήρυξης 
 

1. Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό 

μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, 

από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ, στον δικτυακό τόπο: http://www.deyah.gr. 
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό 

στην ταχυδρομική διεύθυνση Κων. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά:  Τ.Κ. 71500 Ηράκλειο, 
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τηλέφωνο:2810-529379, Fax: 2810-363678, e-mail:gwamanaki@hotmail.gr, τις εργάσιμες 

μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης. 

 

Άρθρο 4 
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 

1. Τα απαιτούμενα, σύμφωνα με το επόμενο άρθρο της παρούσας διακήρυξης, 

δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη συνοπτική διαδικασία, οι τεχνικές και οικονομικές 
προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.  

2. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της 

Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984.  
3. Μέρος των τεχνικών στοιχείων των προσφορών (π.χ. φυλλάδια με πλήρη τεχνικά 

στοιχεία των προσφερόμενων), μπορεί να υποβληθεί σε πρωτότυπη μορφή σε ξένη γλώσσα, 

αλλά να συνοδεύεται οπωσδήποτε από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Ως 

επίσημες μεταφράσεις χαρακτηρίζονται οι μεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από το 

Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και αυτές που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή από 

εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα. 
Άρθρο 5 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 
1. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον συνοπτικό διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την 

προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού και τα εξής δικαιολογητικά: 

α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν 

λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

i. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,  

ii. δωροδοκία,  

iii. απάτη,  

iv. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες,  

v. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας,  

vi. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, 

vii. για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα όπως ειδικότερα και αναλυτικά αυτά 

ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016. 
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Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης, όταν το 

πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

- τους διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 

- τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των 

ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.). 

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν 

λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός 

φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση. 

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν 

λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή 

έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου. 

δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν 

λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 
πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις. 

Επίσης, ότι δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 

των κριτηρίων επιλογής ούτε έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές. 

ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση 

των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών με 

αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
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στ) Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης: 
i. Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. 

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

δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την 

εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας. 

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

διαχειριστής της Ε.Π.Ε. 

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

προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού. 

Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν 

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

και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν 

με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν 

αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των 

εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη 

επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. Τα 

νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό περί μη 

τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) μήνες πριν από την διενέργεια του 

διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην 

εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί. 

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή 

νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, 

μπορούν να αντικατασταθούν από τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού 

φορέα, τα οποία θα υποβληθούν μαζί με Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα τα 

απαριθμεί και θα τα αντιστοιχίζει. 

2. Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να 

υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην 

ένωση. Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλει προσφορά, όμως στην περίπτωση που της ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει να 

περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή. Επίσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει, 

επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλονται χωριστά για κάθε μέλος της. Με την υποβολή της 

προσφοράς κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο και σε περίπτωση 

κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης 

της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της 

Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της 
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Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα 

μέλη της, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει όλα τα έννομα 

αποτελέσματά της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα 

μέλη εξετάζεται από το Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ, η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η ΔΕΥΑΗ 

αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της 

Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του 

μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. O αντικαταστάτης πρέπει να 

εγκριθεί με απόφαση από το Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ. 

 3. Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη 

με αυτή της υπογραφής τους, η οποία όμως πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα 

(30) ημερολογιακών ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα 

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). 

Όταν ο υποψήφιος πάροχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες 

δηλώσεις ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω 

από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραμμένες από 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού δικαίωμα 

υπογραφής και εκπροσώπησης, επομένως θα ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της 

εταιρείας και θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα 

εταιρείας και υπογραφή). 

 
Άρθρο 6 

Εγγυήσεις 
 

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

4412/2016, η εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται. 

 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας 

της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

γ) Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των 

παρασχεθεισών προμηθειών και των υπηρεσιών τοποθέτησής τους και ύστερα από την 

εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο 
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πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 

παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά 

τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

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

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

μέρη της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 

2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 

Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 

αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 

παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια 

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

τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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

α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, 

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 

δ) τον αριθμό της εγγύησης, 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

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

οποίου εκδίδεται η εγγύηση, 

ζ) τους όρους ότι: 

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

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 

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

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

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

διαγωνισμού, 

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

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

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

ΔΕΥΑΗ και  

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό 

και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει 

απαραίτητα να αναφέρουν: 
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1. Τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού. 

2. Θα αναφέρουν τις προς παροχή προμήθειες . 

3. Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη 

σύμβαση η ΔΕΥΑΗ υποχρεούται στην παραλαβή, κατά δύο (2) μήνες. 

 

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

εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους. 

 
Άρθρο 7 

Τρόπος υποβολής και σύνταξης προσφορών 
1. Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή μόνο 

μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και 

την ανάθεση της σύμβασης. 

2. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον συνοπτικό διαγωνισμό, απαιτείται να 

καταρτίσουν και να υποβάλουν εγγράφως προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και 

ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, 

στην ελληνική γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο. 

3. Στον σφραγισμένο φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται ευκρινώς με κεφαλαία 

γράμματα: 

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

β) Ο πλήρης τίτλος της ΔΕΥΑΗ. 

γ) Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της διακήρυξης. 

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού. 

ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα, δηλαδή η επωνυμία, η διεύθυνση, ο 

αριθμός τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email). 

Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη 

στοιχεία όλων των μελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους. 

4. Τα περιεχόμενα του ανωτέρω ηλεκτρονικού φακέλου ορίζονται ως εξής: 

α) Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 

Προσφορά» και 

β) Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

Όπου, ως (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο 

σύστημα ηλεκτρονικής διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού. 
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5. Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

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

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

και συγκεκριμένα: 

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

(δικαιολογητικά συμμετοχής). 

β) Πλήρη περιγραφή των προσφερόμενων εργασιών.  

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να 

υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μέλος της. 

6. Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 

εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Ενδεχόμενη εμφάνιση οικονομικών στοιχείων αποτελεί 

λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

7. Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει 

συνταχθεί και να περιέχει τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη oικovoμικά στοιχεία της 

προσφοράς, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση. Γίνονται δεκτές προσφορές για 

το σύνολο των προκηρυσσομένων ειδών. Όλες οι τιμές στην προσφορά, καθώς και ο 

συνολικός προϋπολογισμός προσφοράς, συμπληρώνονται ολογράφως επί ποινή 

απαραδέκτου. Αριθμητική μόνο αναγραφή τιμής στην προσφορά δεν λαμβάνεται υπόψη. 

8. Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδεχόμενες υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και 

κάθε άλλη επιβάρυνση, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα 

αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των 

προσφορών. 

9. Προσφορές που τυχόν έχουν αποσταλεί ή υποβληθεί πριν την καταληκτική 

ημερομηνία, αποσφραγίζονται όλες μαζί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 

προσφορών. 

10. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 

Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή 

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

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

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

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

δικαιολογητικά της προσφοράς τους (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική ή οικονομική 

προσφορά) που έχουν υποβάλει. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, 
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επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή 

συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα 

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

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

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

περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία. 

Άρθρο 8 
Χρόνος ισχύος των προσφορών 

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

διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον (4) μηνών από την επομένη της 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την 

διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά 

την κατάθεσή της, εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της 

αποσυρθεί, ο προσφέρων χάνει κάθε δικαίωμα για κατακύρωση. 

 

Άρθρο 9 
Εναλλακτικές προσφορές 

 Δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού εναλλακτικές προσφορές, καθώς και όσες 

αναφέρονται σε μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας των προς προμήθειας υλικών. 
 

Άρθρο 10 
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 

1. Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της διακήρυξης του 

διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ως εξής: 

 α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στη  ΔΕΥΑΗ, μέχρι πέντε (5) ημέρες 

πριν από την ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της 

προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσιοποίησης της περίληψης 

διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη 

ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από το Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας 

υπηρεσίας. Η απόφαση αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και οι ενιστάμενοι λαμβάνουν 

γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα.  

 β) Κατά πράξης της ΔΕΥΑΗ εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την 

κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η 

ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της ΔΕΥΑΗ, η οποία εξετάζεται από  το Δ.Σ, μετά από 
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γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, 

μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, 

η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο 

επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από την οικονομική 

Επιτροπή. 

2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους 

προαναφερόμενους λόγους πριν την υπογραφή της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 

3. Οι ενστάσεις κοινοποιούνται επί ποινή αποκλεισμού , από τον ενιστάμενο σε αυτόν 

κατά του οποίου στρέφονται και το αντίστοιχο αποδεικτικό αποστέλλεται σε φυσική μορφή 

στο αρμόδιο όργανο της ΔΕΥΑ Ηρακλείου. 

4. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούνται ως μη 

υποβληθείσες. 

Άρθρο 11 
Προσφερόμενη τιμή 

1. Η οικονομική προσφορά, δηλαδή η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ευρώ και θα 

αναφέρεται η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. σε ευρώ αριθμητικά ανά  προμήθειες, καθώς και αριθμητικά 

και ολογράφως για το σύνολο των ομάδων του προϋπολογισμού. 

2. Η τιμή της παρεχόμενης προμήθειας δίνεται ανά ομάδα. Όλες οι ομάδες 
αποτελούν ένα ενιαίο προϋπολογισμό. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων 

κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για 

παράδοση της παρεχόμενης προμήθειας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης. 

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

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

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

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

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής 

διαγωνισμού. 

5. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής διαγωνισμού, 

ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Άρθρο 12 

Αξιολόγηση προσφορών 
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1. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 

προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια 

συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής διαγωνισμού. 

2. Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 

των προσφορών την ορισμένη ημερομηνία και ώρα. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, 

παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι 

οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 

υποβλήθηκαν από αυτούς. 

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

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

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

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

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

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

συνέχεια αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών και μονογράφονται από 

τα μέλη της Επιτροπής. 

Ακολούθως, η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και 

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

γίνονται αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, αποσφραγίζονται 

οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών και ακολουθεί σχετική 

ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, οι φάκελοι της οικονομικής 

προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

4. Το αποτέλεσμα των ανωτέρω σταδίων,  μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια 

συνεδρίαση, η σε δύο κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, επικυρώνονται με 

απόφαση του Δ.Σ  της ΔΕΥΑΗ, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες. 

5. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 127 του Ν. 4412/2016. 

 
Άρθρο 13 

Δικαιολογητικά κατακύρωσης 
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η ΔΕΥΑΗ ειδοποιεί εγγράφως τον 

προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να 

υποβάλει εντός ορισμένης προθεσμίας, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα  όλων των 

δικαιολογητικών του άρθρου 5 της παρούσας, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή 

των λόγων αποκλεισμού και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.  
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2. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο προσωρινός ανάδοχος είναι 
τα ακόλουθα: 

• Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, 

από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την 

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές 

τόσο για τα μέλη τους όσο για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό. 

• Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να 

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

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

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 

διαδικασία. 

• Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές 

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

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

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

κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει 

σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά 

είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. 

• Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 

να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις 

(φορολογική ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

3. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 

εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, 

από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά προσκομίζουν όλα τα παραπάνω 

δικαιολογητικά, εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, με την ακόλουθη τροποποίηση:  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές 

ενημερότητες), από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους 

οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των 
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πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι 

ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 

οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το 

απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό 

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

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

απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 

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

των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το 

απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.  

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

κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Δεν θα 

προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους. 

 Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη για τις 

προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε), στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις 

ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου στους νόμιμους 

εκπροσώπους του. 

4. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 
παραδίδεται εμπρόθεσμα στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

5. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε 

αυτά που υποβλήθηκαν ή κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 

τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή προσκομίσθηκαν νομίμως και 

εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση 

μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο προσωρινός 

ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 

την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, 

χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας 

από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται. 

6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 

σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του στο Δ.Σ. της 

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

εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας, είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Το 
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αποτέλεσμα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την 

κατακυρωτική απόφαση. 

7. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

8. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, 

ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

9. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ και η 
σχετική απόφαση υποβάλλεται στο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης για 
έλεγχο νομιμότητας. Η απόφαση για την κατακύρωση του διαγωνισμού μπορεί να ληφθεί 

και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν 

συμφωνεί και ο μειοδότης. 

 

Άρθρο 14 
Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με γνωμοδότησή της 

προς το Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει:  

α) Την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής μέχρι και 

50% ή για μεγαλύτερη ποσότητα κατά 30% που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος.  

 β) Τη ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και 

των τεχνικών προδιαγραφών. 

 γ) Τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών. 

 

Άρθρο 15 
Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύμβασης 

1. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η 

ΔΕΥΑ Ηρακλείου  δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες.  

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

συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 

πρόσκλησης. 

3. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 

πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 

την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας 

από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία 

ανάθεσης ματαιώνεται. 
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Άρθρο 16 
Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

1. Ο χρόνος παράδοσης  των υλικών και η τοποθέτησή τους ορίζεται σε τέσσερεις 
(4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ή και περισσότερο εφόσον γίνει χρήση της 

δυνατότητας αύξησης των ποσοτήτων της μελέτης ή και παραταθεί ως ανωτέρω. 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του και τα προσφερόμενα είδη 

μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. 

3. Η  διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, 

γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 216-221 του Ν. 4412/2016. 

4. Η παραλαβή των παρεχόμενων  προμηθειών, γίνεται από επιτροπή παραλαβής 

που συγκροτείται, ως οργανωτική μονάδα της ΔΕΥΑ Ηρακλείου. Κατά τη διαδικασία 

παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση 

και μπορεί να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 

5. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως 

στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, που 

αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και 

γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των 

παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

6. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με 

αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των 

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

προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της απόφασης του Διοικητικού  

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

παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

7. Το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό 

διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν 

ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 

συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

8. Ανεξάρτητα από την αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από Επιτροπή που 

συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ., στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο Πρόεδρος και 

τα μέλη της Επιτροπής που πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την 

σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω Επιτροπή Παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 

παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η 
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εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των 

προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται 

υπόψη. 

9. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παραδοτέων, με 

έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των 

παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 

τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη 

λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της 

σύμβασης και ο ανάδοχος της προμήθειας θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται στις 

προαναφερθείσες ποινικές ρήτρες, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

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

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

και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

Άρθρο 17 
Ποινικές ρήτρες 

1. Αν οι  προμήθειες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της 

διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, 

μπορεί να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 

50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών - 

ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί 

της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. των προμηθειών  που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

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

Φ.Π.Α. επί της συμβατικής αξίας των προμηθειών   που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες 

από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και μπορούν να 

ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αν οι προμήθειες   
που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της 

διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της 

σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 
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2. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται και συμψηφίζεται με την αμοιβή του 

αναδόχου. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την ΔΕΥΑΗ το δικαίωμα να κηρύξει 

τον ανάδοχο έκπτωτο. 

3. Περαιτέρω ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 της Γενικής Συγγραφής 

Υποχρεώσεων. 

Άρθρο 18 
Τρόπος Πληρωμής 

1. Η πληρωμή της αξίας  των προμηθειών της παρούσας θα γίνεται τμηματικά, για 

όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

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

υποχρεώσεις του, εκδίδει τιμολόγιο πώλησης αγαθών, για τις  προμήθειες που έχει εκτελέσει 

και παραλάβει η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και έχει εκδώσει για το λόγο αυτό το 

αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής (ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης). 

3. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια Οικονομική 

Υπηρεσία της ΔΕΥΑΗ. 

Άρθρο 19 
Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης - Κρατήσεις 

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

ημέρες και ώρες από το γραφείο Προμηθειών και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της  ΔΕΥΑ 

Ηρακλειου: www.deyah.gr. 

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

καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της  

ΔΕΥΑΗ. 

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

http://www.deyah.gr. 

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

Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. 

Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του. 

5. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 

1069/1980 και του Ν. 3463/2006. 

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ. 39/2017 απόφαση με 

ΑΔΑ:ΩΚΛΛΟΡΙΗ-Κ7Ο και με την με αριθμό 122/2017 απόφαση με ΑΔΑ:62ΑΘΟΡΙΗ-Ω5Γ του 

Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ. 

                                                                 Ηράκλειο Φεβρουάριος 2017 

                                                                  Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ 

                                                                     Νικόλαος Φακουρέλης 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 32.523,00€ 

Άνευ Φ.Π.Α. 24%     

Αριθμός Μελέτης   4217/16-5-2017  

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΕΙΣΡΟΩΝ – ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Άρθρο 1: Διατάξεις 
Η εκτέλεση της προμήθειας και της τοποθέτησής τους διέπεται από τις διατάξεις: 

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

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

διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

• Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

• Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

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

• Της με αριθμό 140/2017 απόφασης του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ, περί έγκρισης Ανάληψης 

Δαπάνης. 

•  Της με αριθμό 39/2017 απόφασης με ΑΔΑ:ΩΚΛΛΟΡΙΗ-Κ7Ο και της με αριθμό 

122/2017 απόφασης με ΑΔΑ:62ΑΘΟΡΙΗ-Ω5Γ του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ, περί έγκρισης διενέργειας 

της προμήθειας, των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης. 

Άρθρο 2: Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία της υπηρεσίας είναι: 

1. Διακήρυξη δημοπρασίας 

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων   

3. Τεχνική περιγραφή   
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4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

5. Τιμολόγιο προσφοράς 

Άρθρο 3: (Εργασία-Προμήθεια) 
α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την  

«Προμήθεια & εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου εισροών – εκροών και 
διαχείρισης διανομής καυσίμων». 

β) Ο τόπος παροχής  και τοποθέτησης των υπό προμήθεια ειδών είναι το πρατήριο 
ιδιωτικής χρήσης της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, που βρίσκεται στο χώρο του Βιολογικού  
Καθαρισμού Ηρακλείου, Κων. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά.  
γ) Προϋπολογισθείσα δαπάνη 32.523,00ευρώ,  μη συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.24%. 

Άρθρο 4: Εγγυήσεις 
1. Εγγύηση συμμετοχής 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 

4412/2016, η εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται. 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας 

της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Για τις εγγυήσεις ισχύουν όλα τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της Διακήρυξης. 

Άρθρο 5: Τόπος και  Χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας. 
Ο χώρος παροχής της προμήθειας είναι  η ΔΕΥΑ  Ηρακλείου, στο χώρο του Βιολογικού 

Καθαρισμού, Κων. Χατζηγεωργίου 2, Φοινικιά, Ηρακλείου.  

Το χρονικό διάστημα της προμήθειας  των υλικών και της τοποθέτησής τους είναι 4 μήνες. 

Οι υπηρεσίες για την «Προμήθεια & εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου εισροών – 
εκροών και διαχείρισης διανομής καυσίμων » θα παρέχονται ως εξής: 

Δευτέρα – Παρασκευή από τις 8:00 π.μ – 15:00μ.μ. και σε επείγουσες περιπτώσεις και 

Σάββατο. 
Άρθρο 6: Παραλαβή   

Η παραλαβή των προσφερόμενων υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η 

συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις διατάξεις 

των άρθρων 216-221 του Ν. 4412/2016. 

Η παραλαβή των παρεχόμενων  προμηθειών, γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 

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

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

καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 
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Άρθρο 7: Τρόπος Πληρωμής 
. Η πληρωμή της αξίας των προμηθειών της παρούσας θα γίνεται τμηματικά, για όλη 

τη διάρκεια της σύμβασης . 

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

υποχρεώσεις του, εκδίδει τιμολόγιο  πώλησης αγαθών, για τις προμήθειες που έχει εκτελέσει 

και παραλάβει η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και έχει εκδώσει για το λόγο αυτό το 

αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής (ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης). 

3. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια Οικονομική 

Υπηρεσία της ΔΕΥΑΗ. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου  

εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης 

και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. 

Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  κατά το νόμο.  

Άρθρο 8: Κρατήσεις 
 Η τιμή της παρεχόμενης προμήθειας δίνεται ανά μονάδα. Στην τιμή περιλαμβάνονται 

οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, μη συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α., για παράδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Άρθρο 9: Ποιότητα Παρεχόμενων  
Η ποιότητα των παρεχόμενων προμηθειών και η τοποθέτησή τους θα πρέπει να βρίσκεται 

μέσα στα όρια που θέτουν οι Τεχνικές Προδιαγραφές.   

 

Άρθρο 10: Εναλλακτικές Προσφορές  
Δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού εναλλακτικές προσφορές, καθώς και όσες 

αναφέρονται σε μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας των προς  προμήθειας υλικών. 

 

 Ηράκλειο Φεβρουάριος 2017 
Εθεωρήθη  

Ο Γενικός Δ/ντής  Ο Συντάκτης 
  

                 Χ. Παπαματθαιάκης                                           Χ. Τζαμπάζης 
Μηχανολόγος Μηχανικός 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
32.523,00€ άνευ Φ.Π.Α 24%    

Αριθμός Μελέτης  4217/16-5-2017  
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΕΙΣΡΟΩΝ – ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»       
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου 
συστήματος ελέγχου εισροών – εκροών καυσίμων κίνησης που θα τοποθετηθεί στην 
αντλία καυσίμων και στις δεξαμενές του ιδιωτικού Πρατηρίου της ΔΕΥΑ Ηρακλείου το 
οποίο περιγράφεται ως ακολούθως : 
Α) Περιγραφή Εγκαταστάσεων ιδιωτικού Πρατηρίου, επίπεδο 
μηχανογράφησης της διαδικασίας ανεφοδιασμού των οχημάτων της ΔΕΥΑ 
Ηρακλείου, σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη. 
 
Α.1) Εγκαταστάσεις Ιδιωτικού Πρατηρίου ΔΕΥΑ Ηρακλείου. 
Το Πρατήριο το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες ανεφοδιασμού με καύσιμα κίνησης 
των Οχημάτων & Μοτοποδηλάτων της ΔΕΥΑΗ βρίσκεται στην περιοχή του 
Βιολογικού Καθαρισμού στη Φοινικιά Ηρακλείου και περιλαμβάνει τις παρακάτω 
εγκαταστάσεις : 
α) μια στεγασμένη νησίδα με δύο Αντλίες όπως κάτωθι : 
▪ Μία αντλία παροχής καυσίμου πετρελαίου κίνησης με τα εξής χαρακτηριστικά 
 Max Power : 0,55 kw 
▪ Μια αντλία παροχής καυσίμου βενζίνης αμόλυβδης με τα εξής χαρακτηριστικά  
 Max Power : 0,55 kw 
 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ : 75m 
 
β) 2 υπόγειες δεξαμενές υγρών καυσίμων όπως κάτωθι : 
A/A ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Lit 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 
 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΟΠΕΣ 

1 Βενζίνη 
Αμόλυβδη 7000 70m - 

2 Πετρέλαιο 
Κίνησης 15000 70m - 

 
 
Α.2) Επίπεδο μηχανογράφησης της διαδικασίας ανεφοδιασμού των οχημάτων,  
σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη . 
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Το σημερινό επίπεδο μηχανογράφησης της διαδικασίας ανεφοδιασμού των 
οχημάτων της ΔΕΥΑΗ είναι πολύ χαμηλό με αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται μόνο 
στις βασικές ανάγκες χωρίς να διασφαλίζεται σε απόλυτο βαθμό ο απαιτούμενος 
έλεγχος των εισροών και των εκροών των καυσίμων κίνησης. Τα αναμενόμενα οφέλη 
για τη ΔΕΥΑΗ με την εγκατάσταση του ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου 
εισροών – εκροών υγρών καυσίμων κίνησης είναι η ελαχιστοποίηση των απωλειών 
και η εξοικονόμηση καυσίμων λόγω του απόλυτου ελέγχου προμήθειας και 
κατανάλωσης καυσίμων μέσω του συστήματος καθώς και ο ηλεκτρονικός έλεγχος με 
άμεσο και εποπτικό τρόπο της τήρησης των ορίων κατανάλωσης για έκαστο όχημα 
όπως αυτά έχουν καθοριστεί και ισχύουν με Υπουργικές Αποφάσεις . 
 
Β) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
      ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ 
Άρθρο 1Ο : Αντικείμενο της προμήθειας – περιγραφή εξοπλισμού. 

Αντικείμενο της προμήθειας είναι: η προμήθεια και εγκατάσταση του 
εξοπλισμού που αναλυτικά καταγράφεται στο τεύχος του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού της μελέτης μας και συνοδεύει το παρόν , ήτοι : 
          ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ 
 Α1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
  Α1,1) Γενικές απαιτήσεις. 
 
 Το υπό προμήθεια ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου εισροών - εκροών 
καυσίμων που θα εγκατασταθεί στο πρατήριο ιδιωτικής χρήσης της ΔΕΥΑ Ηρακλείου 
πρέπει : 
 ● Να πληροί τα οριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση Φ.2/1617/2010 (ΦΕΚ 
1980 Β/21-12- 2010) ,όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Για τις απαιτήσεις 
και υποχρεώσεις που ορίζονται από το ανωτέρω ΦΕΚ, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει σήμερα, και προκύπτει ότι έχουν άμεση εφαρμογή σε  Πρατήρια Ιδιωτικής 
Χρήσης το υπό προμήθεια σύστημα ελέγχου εισροών εκροών καθώς και ο 
εγκαταστάτης θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα ανταπόκρισης σε αυτές, εφόσον και 
αν αυτό απαιτηθεί / διευκρινιστεί με νεότερη διάταξη. 
 ● Να μετράει αδιάλειπτα τη στάθμη του καυσίμου εντός εκάστης δεξαμενής εκ 
των δύο που διαθέτει η ΔΕΥΑΗ και τις οποίες προαναφέραμε και να μετατρέπει 
αυτήν σε αντίστοιχο περιεχόμενο όγκο καυσίμου . 
 ● Να παρακολουθεί, καταγράφει και συγκρίνει τις ποσότητες των εξερχομένων 
από τις αντλίες καυσίμων με τις αντίστοιχες εξερχόμενες ποσότητες από τις 
δεξαμενές κατά τη λειτουργία του πρατηρίου σε πραγματικό χρόνο . 
 ● Να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης διαρροών καυσίμων . 
 ● Να παρέχει έγκαιρη και κατάλληλη ειδοποίηση έναντι διαρροών, 
ανθρώπινου σφάλματος αστοχίας υλικού ή λανθασμένου προγραμματισμού.  
 ● Να συλλέγει, καταγράφει, επεξεργάζεται και διασφαλίζει ηλεκτρονικά όλα τα 
δεδομένα που αφορούν τις εισροές και εκροές από τις δεξαμενές των καυσίμων 
καθώς και να έχει τη δυνατότητα να αποστέλλει αυτά ηλεκτρονικά σε κεντρικές βάσεις 
δεδομένων . 
 ● Να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης, εφόσον και αν αυτό απαιτηθεί, με 
κατάλληλο τύπο εγκεκριμένου φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού. 
 ● Να συνδέεται με την μονάδα ελέγχου αντλιών – αναγνώστη δακτυλίων και 
να παρακολουθεί καταγράφει και εμφανίζει με άμεσο και εποπτικό τρόπο την 
κατάσταση της κατανάλωσης καυσίμου ανά όχημα και δίκυκλο και της τήρησης των 
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ορίων κατανάλωσης για κάθε όχημα, να παρέχει έγκαιρη και κατάλληλη ειδοποίηση 
για τις περιπτώσεις οχημάτων που πλησιάζουν την υπέρβαση από τα καθορισθέντα 
όρια κατανάλωσης. 
Α1,2) Συμμόρφωση με ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα . 
 1.Το υπό προμήθεια σύστημα ελέγχου εισροών – εκροών (αισθητήρες, κάρτες 
επικοινωνίας κλπ) φέρει σήμανση CE και συνοδεύεται από σχετική δήλωση 
συμμόρφωσης του κατασκευαστή. 
 2.Ο μηχανισμός μέτρησης στάθμης πρέπει να είναι σύμφωνος με όλες τις 
απαιτήσεις των Διεθνών Συστάσεων OIML R 85-1 & 2, Edition 2008 (E) και OIML R 
85-3,Edition 2008 τούτου πιστοποιημένου από Κοινοποιημένο Φορέα ή Εθνικό 
Μετρολογικό φορέα χώρας της Ε.Ε. 
Α1,3) Μηχανισμός Παρακολούθησης Εισροών – Παραλαβή καυσίμου. 
 
1.1) Ο προσδιορισμός του όγκου του καυσίμου εντός της δεξαμενής καθώς και των 
μεταβολών αυτού (εισερχόμενες – εξερχόμενες ποσότητες) γίνεται από τον 
κατάλληλο μηχανισμό παρακολούθησης εισροών. Περιλαμβάνει τον ελεγκτή 
(controller) δεξαμενών για σύνδεση από 1 έως 8 αισθητήρες, τους ηλεκτρονικούς 
αισθητήρες δεξαμενής ολικού μήκους έως 3.00 μέτρα η εγκατάσταση των οποίων θα 
περιλαμβάνει αντιεκρηκτικό κουτί με μεταλλικούς στυπιοθλήπτες και σωληνομαστούς 
προστασίας και σφράγισης. 
 
1.2) Ο ελεγκτής (controller) των δεξαμενών τοποθετείται σε ασφαλή και στεγανή 
περιοχή κοντά στο χώρο των δεξαμενών ώστε να δίνει άμεση εποπτεία της 
κατάστασης τους χωρίς να είναι απαραίτητος ο χειρισμός της βυθομετρικής ράβδου. 
Θα είναι κατάλληλος για σύνδεση από 1 έως 8 αισθητήρες καλύπτοντας την πιθανή 
μελλοντική προσθήκη δεξαμενών. 
Αποτελείται από τροφοδοτικό και εσωτερικό μετατροπέα τάσης με τον οποίο 
παρέχεται σε κάθε αισθητήρα η απαιτούμενη τάση με την αντίστοιχη κατανάλωση 
ηλεκτρικού ρεύματος ανά αισθητήρα .Πρέπει να φέρει ψυχρές επαφές (ρελέ) ώστε να 
μπορεί να είναι δυνατή η μελλοντική διασύνδεση με τρίτα συστήματα που σχετίζονται 
με τον έλεγχο της στάθμης. 
1.3) Ο ηλεκτρονικός αισθητήρας δεξαμενής θα αποτελείται από ανοξείδωτη μεταλλική 
βέργα από υλικό 315 Stainless Steel με βαθμό προστασίας IP68 . 
 ● Θα έχει ένα θερμοστοιχείο τύπου PT100 για την ακριβή καταμέτρηση της 
θερμοκρασίας καυσίμου ώστε να είναι εφικτή από το σύστημα ελέγχου η αυτόματη 
αναγωγή του όγκου καυσίμου από την καταμετρούμενη θερμοκρασία στους 15ο C. 
 ● Θα πρέπει να παρέχει υποχρεωτικά την δυνατότητα ανίχνευσης διαρροών 
της δεξαμενής. 
 ● Θα συνοδεύεται από όλες τις σχετικές πιστοποιήσεις ασφαλούς λειτουργίας 
σε περιβάλλον καυσίμου . 
 ● θα φέρει υποχρεωτικά την πιστοποίηση αντι-εκρηκτικού εξοπλισμού κατά 
ATEX, όπως απαιτείται από τα σχετικά πρότυπα εισαγωγής ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού σε επικίνδυνες ζώνες καυσίμου σύμφωνα με την ελληνική και την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία. 
1.4) Για την τοποθέτηση των αισθητήρων απαιτείται διαθέσιμο υδραυλικό άνοιγμα 
διαμέτρου δύο (2) ιντσών στο καπάκι της ανθρωποθυρίδας κάθε δεξαμενής. Η 
ηλεκτρική εγκατάσταση περιλαμβάνει αντιεκρηκτικό κουτί, εγκατεστημένο εντός του 
φρεατίου της ανθρωποθυρίδας, από το οποίο θα έχουμε αναχώρηση θωρακισμένου 
καλωδίου επικοινωνίας προς τον ελεγκτή του συστήματος. 
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1.5) Για την επιπλέον προστασία και στεγανοποίηση του αισθητήρα είναι απαραίτητη 
η τοποθέτηση σωληνομαστού βιδωμένου στο κάτω μέρος του ανοίγματος των 2 
ιντσών. Ο σωληνομαστός θα καλύπτει περιμετρικά την κεφαλή του αισθητήρα καθώς 
και ολόκληρο το τμήμα της ηλεκτρονικής βέργας που βρίσκεται εντός της 
ανθρωποθυρίδας και θα τη σταθεροποιεί σε απόλυτα ευθυγραμμισμένη θέση . 
2.Ο μηχανισμός μέτρησης παρακολούθησης κ ελέγχου των εισροών μετρά τη 
στάθμη και τη θερμοκρασία του καυσίμου καθώς επίσης και τη στάθμη του νερού 
εντός της δεξαμενής της εγκατάστασης. Ο μηχανισμός αυτός είναι σε διαρκή σύνδεση 
με τον ελεγκτή συλλογής και δυνητικής επεξεργασίας των δεδομένων μετρήσεων. Ο 
μηχανισμός διαθέτει κατάλληλη διακριτική ικανότητα και ακρίβεια μέτρησης ώστε να 
παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα εντός των ορίων σφάλματος όπως καθορίζονται και 
ισχύουν με Υπουργικές Αποφάσεις . 
3. Ο μηχανισμός μέτρησης στάθμης είναι σε θέση να πραγματοποιεί αυτόματη 
αναγνώριση της εισροής καυσίμου στις δεξαμενές κατά τον εφοδιασμό ή την 
επιστροφή καυσίμου από βυτίο και να καταγράφει αυτήν ως νέα παραλαβή ή 
επιστροφή μετά την παρέλευση ικανού χρόνου προς οριστικοποίηση της στάθμης. Ο 
χρόνος από την ολοκλήρωση της εισροής καυσίμου μέχρι την αποκατάσταση της 
ηρεμίας της στάθμης καλείται «χρόνος ηρεμίας» και προσδιορίζεται από τον 
εγκαταστάτη με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του συστήματος.  
4. Η παραλαβή των καυσίμων υπολογίζεται συνολικά ανά είδος καυσίμου ανεξάρτητα 
από το πλήθος των δεξαμενών στις οποίες αυτό διανέμεται. Έτσι ως παραλαβή 
θεωρείται το άθροισμα των παραλαβών των επί μέρους δεξαμενών όπου το καύσιμο 
παραδίδεται. 
5.α) Κατά την εισροή καυσίμου, το σύστημα εισέρχεται σε κατάσταση λειτουργίας 
«παραλαβής», εάν πρόκειται για εφοδιασμό με νέο καύσιμο, ή «επιστροφής» εάν 
πρόκειται για επιστροφή καυσίμου από βυτιοφόρο διανομής. 
β) στη λειτουργία «παραλαβής» το σύστημα απαγορεύει την διάθεση καυσίμου . 
γ) στη λειτουργία «επιστροφής» το σύστημα απαγορεύει την διάθεση καυσίμου. 
δ) στην περίπτωση σιφωνισμένων δεξαμενών όταν γίνεται μεταφορά καυσίμου από 
τη μία σε άλλη (μέσω αντλίας ή με φυσική ροή) το σύστημα εισέρχεται σε λειτουργία 
«παραλαβής» και απαγορεύει την εκροή από τις αντλίες που τροφοδοτούνται από τις 
συγκεκριμένες δεξαμενές προς αποφυγή σφαλμάτων . 
ε)με την λήξη των παραπάνω διαδικασιών το σύστημα εισροών – εκροών εκδίδει 
αυτόματα τα αντίστοιχα «δελτία παραλαβής» ή «δελτία επιστροφής». 
6. Οι δεξαμενές που θα παραλαμβάνουν καύσιμο είτε ως παραλαβή είτε ως 
επιστροφή περιγράφονται αναλυτικά στην Ενότητα Α του παρόντος τεύχους. 
7. Στο παραστατικό πώλησης του προμηθευτή καυσίμου αναγράφεται υποχρεωτικά 
πέραν των υπολοίπων στοιχείων, η πυκνότητα στους 15ο C του εκάστοτε 
πωλουμένου καυσίμου η οποία θα εισάγεται στο σύστημα κατά τη φάση παραλαβής. 
8. Σε περίπτωση κένωσης δεξαμενής (π.χ λόγω ανάμιξης καυσίμου) το σύστημα 
ελέγχου εισροών θέτει τη δεξαμενή σε κατάσταση «εξαγωγής» και αντίστοιχα το 
σύστημα ελέγχου εκροών απαγορεύει την εκροή από τις αντλίες που τροφοδοτούνται 
από τη συγκεκριμένη δεξαμενή. Με τη λήξη της διαδικασίας «εξαγωγής» η δεξαμενή 
επιστρέφει σε κατάσταση λειτουργίας και εκδίδεται αυτόματα «δελτίο εξαγωγής». 
 
    Α1,4) Μηχανισμός Παρακολούθησης Εκροών-Διάθεση Καυσίμου . 
1.Η παρακολούθηση των εξερχόμενων προς διάθεση ποσοτήτων, μέσω των 
δεδομένων που παράγονται από τις διατάξεις ένδειξης των αντλιών καυσίμων, γίνεται 
από τον κατάλληλο μηχανισμό παρακολούθησης εκροών αντλιών. O μηχανισμός 
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παρακολούθησης εκροών αντλιών αποτελείται από τον ελεγκτή αντλιών υγρών 
καυσίμων που συνδέεται με τον ηλεκτρονικό μηχανισμό των αντλιών υγρών 
καυσίμων μέσω κατάλληλων ηλεκτρονικών βαθμίδων-πλακετών επικοινωνίας – 
interfaces.  
Ο ελεγκτής αντλιών πρέπει να είναι υψηλής τεχνολογίας, να έχει τη δυνατότητα να 
επικοινωνεί με τις αντλίες που περιγράφονται στην Ενότητα Α.1 και στον ίδιο χρόνο 
να μπορεί να δέχεται εντολές και να επιστρέφει πληροφορίες στον υπολογιστή με το 
δικό του πρωτόκολλο επικοινωνίας. 
Οι πλακέτες επικοινωνίας-interfaces συλλέγουν τα στοιχεία από τις διατάξεις ένδειξης 
των αντλιών και μεταφέρουν την πληροφορία στον ελεγκτή και κατ’ επέκταση στην 
κεντρική μονάδα ελέγχου. 
2. Το υποσύστημα παρακολούθησης εκροών αντλιών παρακολουθεί και ελέγχει 
αδιάλειπτα τις κινήσεις των ακροσωληνίων και καταγράφει τις εκροές ανά αντλία και 
είδος καυσίμου. 
3. Κατά την εγκατάσταση του υποσυστήματος εκροών ελέγχεται και διασφαλίζεται 
από τον εγκαταστάτη η νομιμότητα της λειτουργίας των αντλιών με επιθεώρηση της 
ταυτότητας, της ρύθμισης στο μηδέν και της σφράγισης αυτών στα σημεία που 
προβλέπονται στην έγκριση τους σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις. Με 
ευθύνη της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΗ θα διατίθενται πρόσφατα δελτία ελέγχου 
και σφράγισης των αντλιών από νόμιμα εξουσιοδοτημένο συνεργείο. 
4. Το σύστημα άντλησης καυσίμου από τις δεξαμενές φέρει ηλεκτρονικούς 

αθροιστές. Το εγκαθιστάμενο υποσύστημα εκροών θα είναι συνδεδεμένο με όλα 
τα συστήματα άντλησης όπως περιγράφονται στην Ενότητα Α.1 του παρόντος 
Τεύχους . 
 

  Α1,5)Φορολογικός μηχανισμός ΕΑΦΔΣΣ ,Θερμικός Εκτυπωτής  
 Αποδείξεων, Κουτί επί τοίχο θερμικού εκτυπωτή. 
Ο Φορολογικός μηχανισμός ΕΑΦΔΣΣ είναι ένας ηλεκτρονικός μηχανισμός που 
συνδέεται με την Κεντρική Μονάδα Ελέγχου και τον θερμικό εκτυπωτή αποδείξεων. 
Ο θερμικός εκτυπωτής αποδείξεων πρέπει να μπορεί να τοποθετηθεί μέσα ή και έξω 
από το Πρατήριο σε ειδικό κουτί επί τοίχο. 
 
Α1,6)Κεντρική υπολογιστική μονάδα διαχείρισης . 
1. Η κεντρική Υπολογιστική Μονάδα Διαχείρισης συγκεντρώνει , επεξεργάζεται και 
αποθηκεύει όλα τα δεδομένα εισροών, εκροών, αποθεμάτων, παρέχει κατάλληλη 
διεπαφή με το χρήστη και συνδέεται με τη μονάδα ελέγχου αντλιών-αναγνώρισης 
δακτυλιδιών. Αποτελείται από κατάλληλο υλικό και λογισμικό, εγκατεστημένο σε Η/Υ 
,ήτοι το λογισμικό συστήματος εισροών εκροών, το λογισμικό σύνδεσης και 
διαχείρισης αντλιών συμβατό με τις αντλίες του πρατηρίου, το πρόγραμμα 
δημιουργίας αναφορών (reports) & αποστολής στοιχείων στη Γ.Γ.Π.Σ, το λογισμικό 
σύνδεσης με φορολογικό εκτυπωτή. O Η/Υ που θα εγκατασταθεί το λογισμικό  θα 
πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον  τις εξής ελάχιστες προδιαγραφές : windows 10, 
διαθέσιμη μνήμη RAM 8,00 GB,λειτουργικό σύστημα 64bit, επεξεργαστή τεχνολογίας 
χ64, σκληρό δίσκο 1ΤB, διαθέσιμες θύρες επικοινωνίας. Επιπλέον, για την ασφάλεια 
των δεδομένων θα δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας που θα αποθηκεύονται 
στον εξωτερικό σκληρό δίσκο χωρητικότητας 1 ΤΒ, τύπου 2,5’’ , ο οποίος 
ενσωματώνει τεχνολογία USB 3.0 και παράλληλα είναι συμβατός και με θύρα USB 
2.0 ,με μέγιστη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων τουλάχιστον 95,50 ΜΒ/s (637x) και 
μέγιστη ταχύτητα ανάγνωσης δεδομένων τουλάχιστον 65,00 ΜΒ/s 
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(436x), ταχύτητα περιστροφής 5400RPM, μνήμη buffer 8MB, Φορμάτ fat32, 
τροφοδοσία από θύρα usb υψηλής ταχύτητας χωρίς να απαιτείται εξωτερική 
τροφοδοσία ρεύματος, συμβατός με λειτουργικά Windows 10 και με εγγύηση ενός 
έτους. 
2. Η κεντρική υπολογιστική μονάδα διαχείρισης συνδέεται με τον ελεγκτή (controller) 
ελέγχου δεξαμενών που είναι συνδεδεμένος με τους ηλεκτρονικούς αισθητήρες των 
δεξαμενών, τον ελεγκτή (controller) αντλιών που διασυνδέεται με τα interfaces των 
αντλιών ,τον φορολογικό μηχανισμό ΕΑΦΔΣΣ , και παρέχει τις εξής δυνατότητες και 
λειτουργίες : 
2.1) Σύνδεση με τη μονάδα ελέγχου αντλιών – αναγνώστη δακτυλιδιών. 
2.2) Έγχρωμο γραφικό μενού στο οποίο να εμφανίζονται όλες οι ενδείξεις που 
σημειώνονται στους ελεγκτές και ρύθμιση χρωματικής εμφάνισης προϊόντων και 
δεξαμενών. 
2.3) Απεριόριστος αριθμός χρηστών . 
2.4) Ελεγχόμενη πρόσβαση χρηστών με την χρήση κωδικού . 
2.5)Δυνατότητα απομακρυσμένης σύνδεσης διαχείρισης για κεντρικό διαχειριστή. 
2.6) Καταγραφή (αυτόματα) των παραλαβών καυσίμου. 
2.7) Υπολογίζει τον όγκο καυσίμου και του νερού ξεχωριστά εντός της δεξαμενής από 
τα δεδομένα στάθμης στην τρέχουσα θερμοκρασία . 
2.8) Ανάγει τον όγκο καυσίμου σε θερμοκρασία 15οC με βάση τους πίνακες 
API/ASTM 54Β. 
2.9) Εμφάνιση τρέχοντος όγκου καυσίμου δεξαμενής . 
2.10) Διαγράμματα ανεφοδιασμών με πολλές επιλογές εμφάνισης . 
2.11) Παρακολουθεί και καταγράφει τις εκροές καυσίμου σε μεμονωμένη και 
αθροιστική βάση ανά ακροσωλήνιο και είδος καυσίμου στην τρέχουσα θερμοκρασία 
καθώς και σε θερμοκρασία 15ΟC , διατηρώντας τα στοιχεία αυτά σε μνήμη κατά 
τρόπο μη προσπελάσιμο και μη αλλοιώσιμο από τον χρήστη . 
2.12) Υπολογίζει μετά το πέρας κάθε πραγματοποιούμενης εκροής από το σύνολο 
των ακροσωληνίων κάθε δεξαμενής (σε «χρόνο ηρεμίας») το τρέχον ισοζύγιο 
καυσίμου ανά δεξαμενή και παρουσιάζει /καταγράφει τυχόν αποκλίσεις στην 
τρέχουσα θερμοκρασία καθώς και σε θερμοκρασία 15 οC. 
2.13) Παρακολουθεί και προλαμβάνει με έγκαιρη ειδοποίηση ενδεχόμενες διαρροές, 
αστοχία υλικού, ανθρώπινα σφάλματα ή /και λανθασμένο προγραμματισμό. Ως 
διαρροή, θεωρείται απώλεια >0,75 l/h σε στατική κατάσταση, όπως ορίζεται στις 
σχετικές διατάξεις του Π.Δ 118/2006 . 
2.14) Στατιστικά στοιχεία παραλαβών, αποθεμάτων και διαρροών . 
2.15) Παρέχει τη δυνατότητα επιλογής λειτουργίας του συστήματος σε κατάσταση 
«λιτρομέτρησης» για κάθε αντλία ξεχωριστά και για ποσότητα καυσίμου ακέραιου 
πολλαπλάσιου των δέκα λίτρων, ανά εκροή και ανά αντλία. Στην κατάσταση αυτή 
εκδίδεται δελτίο λιτρομέτρησης. Για το ισοζύγιο του συστήματος, οι ποσότητες αυτές 
επιστρέφονται στη δεξαμενή. Το σύστημα εντοπίζει τη μη επιστροφή καυσίμου στη 
δεξαμενή ενεργοποιώντας αντίστοιχο συναγερμό, όταν το καύσιμο της λιτρομέτρησης 
δεν επιστραφεί στη δεξαμενή και εφόσον η ποσότητα του είναι μεγαλύτερη από την 
αβεβαιότητα, στη συγκεκριμένη στάθμη, του σχετικού ογκομετρικού πίνακα. 
2.16) Εκδίδει ισοζύγιο ημέρας και ενδιάμεσες αναφορές κινήσεων ,συγκεντρωτικές 
αναφορές (ένδειξης εργασιών, κλπ). Στις αναφορές αυτές, εμφανίζονται οπωσδήποτε 
οι τυχόν διαφορές μεταξύ των ποσοτήτων που έχουν χορηγηθεί και των αντίστοιχων 
μειώσεων ποσοτήτων στις δεξαμενές, σε απόλυτους αριθμούς , σε ποσοστιαία βάση 
και σε θερμοκρασία αναγωγής 15 οC. 
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2.17) Το ισοζύγιο ημέρας υπολογίζεται ανά τύπο καυσίμου, αθροιστικά για όλες τις 
δεξαμενές και αντλίες κοινού καυσίμου, με τρόπο όμοιο με αυτόν που 
χρησιμοποιείται κατά την παραλαβή . 
2.18) Το σύστημα εισροών εκροών λειτουργεί αδιάλειπτα σε 24ωρη βάση .Το 
ισοζύγιο ημέρας, εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα εφ άπαξ έως τις 24:00. Το 
σύστημα μπορεί να εκδίδει πολλαπλές αναφορές αναφορές κινήσεων όμοιες με το 
ισοζύγιο ανά ημέρα. 
2.19) Κατά τη διάρκεια έκδοσης του ισοζυγίου, το σύστημα αποκλείει την ταυτόχρονη 
λειτουργία των αντλιών, ώστε να αποφεύγονται σφάλματα κατά τον υπολογισμό του 
ισοζυγίου. 
2.20.1) Στον υπολογισμό του ημερησίου ισοζυγίου, οι εκροές της ημέρας 
προκύπτουν ως άθροισμα των μεμονωμένων εκροών, με αναγωγή στους 15ο C ανά 
εφοδιασμό , με βάση την τρέχουσα θερμοκρασία δεξαμενής κατά την εκάστοτε 
εκροή. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας των παραπάνω υπολογιζόμενων εκροών με 
αυτές που προκύπτουν από τους ολικούς αθροιστές αντλιών, το σύστημα σημαίνει το 
γεγονός ως βλάβη και συναγερμό (alarm). 
2.20.2) Οι ημερήσιες αναφορές κρατιούνται σε αρχείο με ευθύνη του υπαλλήλου της 
ΔΕΥΑΗ, ενώ θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα σήμανσης των αναφορών 
ηλεκτρονικά. 
2.21.1) Διαθέτει δυνατότητα παροχής οπτικών και ηχητικών προειδοποιητικών 
σημάτων συναγερμού (alarms) για όλες τις κρίσιμες λειτουργίες του συστήματος και 
καταγράφει την έναρξη και τη λήξη του συναγερμού αυτού . 
Να υπάρχει η δυνατότητα, εφόσον και αν αυτό απαιτηθεί, τα ανωτέρω συμβάντα 
(alarms) να σημαίνονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού φορολογικού μηχανισμού και 
να αποστέλλονται σε πραγματικό χρόνο σε βάσεις δεδομένων. Σε περίπτωση που η 
αποστολή δεν είναι δυνατή, το σύστημα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποστέλλει 
τα συμβάντα ευθύς μόλις αποκατασταθεί η σύνδεση. Τα γεγονότα συναγερμών, 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
● Βλάβη/δυσλειτουργία/απώλεια επικοινωνίας συστήματος εισροών (δεξαμενών). 
● Εντοπισμός στάθμης νερού σε δεξαμενή άνω των τεσσάρων (4) cm . 
● Βλάβη /δυσλειτουργία/απώλεια επικοινωνίας συστήματος εκροών (αντλίες). 
● Μεταβολή των στοιχείων του ογκομετρικού πίνακα. 
● Μη εξουσιοδοτημένη αφαίρεση καυσίμου από δεξαμενή σε περίπτωση μείωσης της 
στάθμης μεγαλύτερης από το διπλάσιο της αβεβαιότητας σε λίτρα στη συγκεκριμένη 
στάθμη του αντίστοιχου ογκομετρικού πίνακα και μεγαλύτερη από 2 χιλιοστά (mm) 
(πτώση στάθμης στη δεξαμενή χωρίς ταυτόχρονη χορήγηση από αντλία). 
● Απόκλιση Ημερησίου Δελτίου Ισοζυγίου , πέραν της καθορισμένης . 
● Εντοπισμός στάθμης κάτω από τη στάθμη μη αντλήσιμων ποσοτήτων καυσίμου. 
● Εντοπισμός στάθμης πάνω από το 95% της ονομαστικής χωρητικότητας. 
● Ενδεχόμενες διαρροές ,αστοχία υλικού ,ανθρώπινα σφάλματα ή /και λανθασμένο 
προγραμματισμό . 
2.21.2) Αποστολή e-mail σε περίπτωση κατάστασης συναγερμών . 
2.22) Σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής ισχύος στο σύστημα, αυτό υποχρεούται 
να αποθηκεύει όλα τα τρέχοντα στοιχεία, με τη βοήθεια συστήματος αδιάλειπτης 
παροχής ενέργειας, καθώς και να τα ανακαλεί μετά την επαναφορά της ηλεκτρικής 
ισχύος, για την περαιτέρω συνέχιση της λειτουργίας του συστήματος. Αναγράφεται 
επίσης σε σχετική αναφορά η ώρα που το σύστημα έκλεισε λόγω διακοπής ρεύματος 
και η ώρα που το σύστημα επανεκκινήθηκε, μετά την αποκατάσταση της παροχής 
ηλεκτρικής ισχύος. 
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2.23) Επιπλέον το σύστημα επιτρέπει να καταχωρούνται και τυχόν εισροές οι οποίες 
πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της διακοπής ηλεκτρικής ισχύος . 
2.24) Το σύστημα πρέπει να έχει τη δυνατότητα, εφόσον και αν αυτό απαιτηθεί, 
ηλεκτρονικής μετάδοσης όλων των στοιχείων και δεδομένων που μετρά και 
καταγράφει, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την διαφάνεια και τον έλεγχο της 
ομαλής λειτουργίας ,όπως ενδεικτικά: 
● Τις κινήσεις χορήγησης καυσίμου σε πραγματικό χρόνο (on –line) . 
● Τα δεδομένα του συστήματος εισροών / ογκομέτρησης όπως αυτά καταγράφονται 
από την κεντρική μονάδα σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
● Τα δεδομένα από τους συνολικούς μετρητές (totalizers) των αντλιών ή /και του 
ελεγκτή όπως αυτά καταγράφονται από την κεντρική μονάδα σε τακτά χρονικά 
διαστήματα. 
● Τα συμβάντα ανεφοδιασμού των δεξαμενών όπως αυτά εντοπίζονται από το 
σύστημα. 
● Τα συμβάντα βλαβών και συναγερμών όπως αυτά εντοπίζονται από την κεντρική 
μονάδα. 
● Τα στοιχεία των ογκομετρικών πινάκων. 
● Τα δεδομένα επέμβασης στο σύστημα και το αρχείο καταγραφής της αυτόματης 
αναβάθμισης. 
● Το δελτίο ισοζυγίου ημέρας . 
2.25) Δυνατότητα εκτυπώσεων όλων των απαιτούμενων στοιχείων –δεδομένων που 
περιγράφονται ανωτέρω (αναφορές ,ισοζύγια ,στατιστικά ,παραλαβές-εισροές, κλπ) 
2.26) Σύνδεση με τη μονάδα ελέγχου αντλιών –αναγνώστη δακτυλιδιών. 
 
Α1,7)Ογκομέτρηση δεξαμενών και μέγιστο επιτρεπτό σφάλμα καλής    
      λειτουργίας. 
1. i) Πριν από την τελική βαθμονόμηση και παράδοση σε λειτουργία του συστήματος, 
γίνεται ογκομέτρηση των δεξαμενών καυσίμων. 
ii) Η ογκομέτρηση γίνεται με χρήση διακριβωμένων ογκομετρικών προτύπων ή με 
οποιαδήποτε άλλη μέθοδο. Σχετικές τεχνικές οδηγίες παρέχονται, στη Διεθνή 
Σύσταση OIML R 71:2008 και τα αναφερόμενα σε αυτή πρότυπα ISO. 
iii) Με την ογκομέτρηση παράγεται ογκομετρικός πίνακας που εμφανίζει τον όγκο της 
δεξαμενής, ως συνάρτηση του ύψους της στάθμης του καυσίμου, στους 15Ο C σε 
βήματα του ενός (1) χιλιοστού (mm) με τις αντίστοιχες αβεβαιότητες μέτρησης. Ο 
ογκομετρικός πίνακας κάθε δεξαμενής αναφέρει επίσης: 
α) τη στάθμη, σε χιλιοστά (mm) στην οποία αντιστοιχεί ο μη αντλήσιμος όγκος 
καυσίμου. Η στάθμη αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από εκατό (100) χιλιοστά 
(mm) και ο ογκομετρικός πίνακας θα ξεκινάει κάτω από τη στάθμη αυτή. 
β) τη στάθμη σε χιλιοστά (mm) στην οποία αντιστοιχεί το 95% της ονομαστικής 
χωρητικότητας της δεξαμενής και 
γ) το αντιστάθμισμα (offset) της φυσικής βέργας . 
iv) Η φυσική βέργα που αποτελεί μέρος του εξοπλισμού του συστήματος θα είναι 
από ορείχαλκο, με χάραξη αριθμού σειράς και χάραξη υποδιαιρέσεων σε βήματα όχι 
μεγαλύτερα του ενός (1) χιλιοστού (mm) που καλύπτει τη μέγιστη χωρητικότητα 
κάθε δεξαμενής. Σε κάθε δεξαμενή θα υπάρχει οδηγός με βάση αναφοράς στον 
οποίο εισάγεται η φυσική βέργα σύμφωνα με τη Διεθνή Σύσταση OIML R 71:2008. Η 
συγκεκριμένη βέργα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό διακρίβωσης για όλο 
το μήκος χάραξης με τις αντίστοιχες αβεβαιότητες μέτρησης. 
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2. Η ογκομέτρηση των (2) δεξαμενών που περιγράφονται στην Ενότητα Α.1 της 
παρούσης θα διενεργηθεί από διαπιστευμένο φορέα και ο ογκομετρικός πίνακας που 
θα εκδοθεί από τον φορέα θα έχει ισχύ για δέκα (10) χρόνια και θα συνταχθεί σε δύο 
αντίγραφα. 
3. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα, εφόσον και αν αυτό απαιτηθεί, της 
διασύνδεσης του προδιαγραφόμενου στο παρόν σύστημα εισροών –εκροών με το 
κέντρο υποδοχής ψηφιακών δεδομένων και τα μητρώα δεξαμενών και εγκαταστατών 
που τηρούνται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ). Η 
συγκεκριμένη εργασία διασύνδεσης, εφόσον και αν απαιτηθεί ,θα αποτελεί 
υποχρέωση του εγκαταστάτη. 
4. Ο εγκαταστάτης οφείλει να παράγει προσωρινό αριθμό ταυτότητας για κάθε 
ογκομετρημένη δεξαμενή ο οποίος θα επικολληθεί επί εκάστης δεξαμενής με ευθύνη 
του γραφείου Κίνησης της ΔΕΥΑΗ. 
5. Όλες οι δεξαμενές των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΗ όπως αυτές περιγράφονται 
στην Ενότητα Α.1 του παρόντος θα αποτελούν υποχρεωτικά μέρος του συστήματος 
εισροών – εκροών. 
6.Ως μέγιστο επιτρεπτό σφάλμα στο ισοζύγιο εισροών -εκροών στους 15ο C θα 
λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό όπως καθορίζεται κάθε φορά από Υπουργικές 
Αποφάσεις. Με την με αριθμό Φ.2/1617/2010 (ΦΕΚ 1980Β) Κοινή Υπουργική, 
μέγιστο επιτρεπτό σφάλμα στο ισοζύγιο εισροών εκροών στους 15 ΟC ,τιμή ίση προς 
1,5 %, συμπεριλαμβανομένων όλων των αβεβαιοτήτων των μετρήσεων του 
συστήματος. Η ανοχή του 1,5 % στο ημερήσιο ισοζύγιο συναρτάται με την ποσότητα 
του καυσίμου που έχει διακινηθεί .Για μικρές ποσότητες ημερήσιας διακίνησης (π.χ 
100 L) η διαφορά στο ισοζύγιο μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη του 1,5 % λόγω των 
ενδογενών σφαλμάτων και αβεβαιοτήτων του συστήματος. Ωστόσο, αυξανομένων 
των διακινουμένων ποσοτήτων τα σφάλματα τείνουν προς σταθερότερες , μικρότερες 
τιμές. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να παρακολουθούνται και μεγαλύτερα χρονικά 
διαστήματα και διακινούμενες ποσότητες ώστε να ανιχνεύεται η πλέον σταθερή 
συμπεριφορά των σφαλμάτων. Εάν οι σταθεροποιημένες τιμές απόκλισης ισοζυγίων 
(π.χ για ποσότητες αθροιστικά μεγαλύτερες των 1000 L) υπερβαίνουν το 1,5 % τότε 
ο εγκαταστάτης κατόπιν σχετικής ειδοποίησης του αρμόδιου Υπαλλήλου θα 
προβαίνει σε έρευνα για την πηγή των αποκλίσεων (π.χ έλεγχος ράβδων μέτρησης 
,έλεγχος ογκομετρικής απόδοσης αντλιών κλπ) ,εντοπισμό του «προβλήματος», 
υποβολή σχετικής αναφοράς και λήψη σχετικών μέτρων. 
7. Ο τρόπος αναγωγής του όγκου στους 15 oC θα γίνεται μέσω της χρήσης πινάκων 
αναγωγής (API/ASTM 54 B) ή ισοδύναμων μαθηματικών σχέσεων. Για το λόγο αυτό 
σε κάθε παραλαβή καυσίμου θα εισάγεται στο σύστημα εισροών –εκροών η τιμή της 
πυκνότητας αυτού στους 15 οC όπως αυτή αναγράφεται μεταξύ άλλων στο τιμολόγιο 
πώλησης του προμηθευτή. Κατά την αρχική θέση σε λειτουργία του συστήματος 
όπου η πυκνότητα του καυσίμου σε κάθε δεξαμενή είναι άγνωστη, ως μέση 
πυκνότητα κάθε προϊόντος θα λαμβάνονται οι τιμές του ακόλουθου πίνακα : 
Προϊόν Πυκνότητα   (kg/m3) 
Πετρέλαιο κίνησης    836,0 
Βενζίνη 95 RON       744,0 
 Α1,8)Μέτρα προστασίας - σφράγισης κατά ενδεχόμενης  
 προσπάθειας παραποίησης του συστήματος εισροών –    
 εκροών. Έλεγχος και έγκριση λογισμικού συστήματος    
 εισροών -εκροών . 
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1. Ο εγκαταστάτης του συστήματος προσδιορίζει και τεκμηριώνει αναλυτικά τον 
τρόπο ή τους τρόπους προστασίας του συστήματος εισροών –εκροών καθώς και τα 
σημεία σφράγισης που προβλέπει σε σημεία διασύνδεσης κλπ. 
2. Οι παραπάνω σφραγίσεις θα γίνονται με σφραγίδες της εταιρείας εγκατάστασης ο 
τύπος των οποίων εγκρίνεται προηγουμένως από την αρμόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας . 
3. Για το λογισμικό επεξεργασίας των δεδομένων του λαμβάνονται όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για τον έλεγχο και ταυτοποίηση του λογισμικού, όπως αριθμός 
έκδοσης ,σειριακός αριθμός ,άδεια χρήσης, checksum και CRC64 καθώς και για την 
προστασία των ευαίσθητων δεδομένων του συστήματος (δεδομένα ογκομέτρησης 
της δεξαμενής δεδομένα αναγωγής της θερμοκρασίας , δεδομένα πυκνότητας των 
ειδών των καυσίμων κ.λ.π) 
4. Τα δεδομένα των πινάκων αναγωγής στους 15 οC καθώς και το λογισμικό 
αναγωγής είναι κλειδωμένα και μη προσβάσιμα στον χρήστη του συστήματος. 
5. Κάθε επέμβαση στο σύστημα για αλλαγή έκδοσης λογισμικού, μεταβολή 
παραμέτρων, δεδομένων, αλγορίθμων υπολογισμού ή οτιδήποτε άλλο επηρεάζει 
άμεσα ή έμμεσα τα παραγόμενα αποτελέσματα διενεργείται μόνο από την εταιρεία 
εγκατάστασης. Κάθε τέτοια επέμβαση απαιτεί τουλάχιστον κωδικό πρόσβασης που 
παρέχει ο κατασκευαστής του λογισμικού ,αριθμείται διαδοχικά και τα στοιχεία του 
χειριστή, η ημερομηνία, η ώρα καθώς και όλες οι πραγματοποιθείσες μεταβολές, 
καταγράφονται στα αρχεία / βάση δεδομένων του συστήματος ελέγχου εισροών – 
εκροών με τρόπο μη προσβάσιμο από το χρήστη. 
6. Σε περίπτωση αυτόματης αναβάθμισης του λογισμικού μέσω διαδικτύου, η 
αναβάθμιση θα γίνεται αφού προηγουμένως έχει δηλωθεί σύμφωνα με την παρ. 8 
του παρόντος άρθρου. Η αναβάθμιση εκτελείται μόνο μετά από αποδοχή του χρήστη 
χωρίς απαίτηση κωδικού και μετά την ολοκλήρωση της παράγεται σχετικό αρχείο 
καταγραφής (log file) με τα στοιχεία εκδόσεων (παλαιάς και νέας)του λογισμικού που 
αναβαθμίστηκε και του σειριακού αριθμού της εφαρμογής. Το σύστημα θα διατηρεί 
αναλυτικό ημερολόγιο αναβαθμίσεων, εκτυπώσιμο και διαθέσιμο σε τυχόν ελεγκτικές 
αρχές. 
7. Να υπάρχει η δυνατότητα, εφόσον και αν αυτό απαιτηθεί , τα δεδομένα επέμβασης 
που προδιαγράφονται παραπάνω περιλαμβανομένου και του αρχείου καταγραφής 
της αυτόματης αναβάθμισης να σημαίνονται από τον φορολογικό μηχανισμό καθώς 
επίσης να υπάρχει η δυνατότητα τα δεδομένα αυτά να αποστέλλονται στην αρχή 
παρακολούθησης. Τα δεδομένα επέμβασης παραμένουν διαθέσιμα στο σύστημα για 
διάστημα 10 ετών για τοπικό έλεγχο. Θα είναι δυνατόν να εμφανίζονται με απλό 
χειρισμό κατά τη λειτουργία του συστήματος στη διάταξη ένδειξης αυτού ώστε να 
παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου από τις Αρχές. 
8. Το λογισμικό εισροών –εκροών ελέγχεται ως προς τη λειτουργία του σε σχέση με 
όλες τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και εκδίδεται άδεια καταλληλότητας 
αυτού από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ) η οποία και 
αξιολογεί μεταξύ άλλων σε επίπεδο πηγαίου κώδικα την ασφάλεια της διαχείρισης 
του συστήματος, την αξιοπιστία των παραγόμενων δεδομένων, την υπολογιστική 
ακρίβεια των μετρήσεων, την ακεραιότητα των αποστελλόμενων στοιχείων και τη μη 
διαβλητότητα της διαχείρισης παντός στοιχείων εισροών εκροών. Ο κατασκευαστής 
λογισμικού υποχρεούται να παράσχει στην αρχή έγκρισης καταλληλότητας το 
λογισμικό παρακολούθησης εισροών –εκροών που διαθέτει ως αδειοδοτούμενο 
προϊόν, σε μορφή εκτελέσιμου και πηγαίου κώδικα, όπως αυτό εγκαθίσταται στον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή του τελικού συστήματος στη ΔΕΥΑΗ. Ο κατασκευαστής 
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λογισμικού παράσχει οποιαδήποτε συμπληρωματικά στοιχεία ζητηθούν από την 
αρχή έγκρισης καταλληλότητας του λογισμικού για λόγους διευκρινιστικούς. 
9. Μέχρι την έκδοση της άδειας καταλληλότητας της ως άνω παρ. 8 , ο 
κατασκευαστής λογισμικού πρέπει να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση ηλεκτρονικά 
στην Υπηρεσία Μητρώου του συστήματος εισροών –εκροών στη ΓΓΠΣ, όπου 
δηλώνεται ότι το λογισμικό του εγκατεστημένου συστήματος εισροών εκροών πληροί 
απαρέγκλιτα τις απαιτήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας. Η Υπεύθυνη Δήλωση θα 
συνοδεύεται από στοιχεία που θα αναρτηθούν σε αντίστοιχη φόρμα συμπλήρωσης 
στην ως άνω Υπηρεσία και αφορούν την ταυτοποίηση του λογισμικού καθώς και την 
περιγραφή των μεταβολών που έχουν επέλθει. 
Τα στοιχεία αυτά θα ελέγχονται περιοδικά σε σχέση με το εγκατασταθέν λογισμικό 
στη ΔΕΥΑΗ, για τυχόν μη εξουσιοδοτημένες διαφοροποιήσεις. 
Α1,9)Εγκαταστάτης συστήματος εισροών –εκροών – Διαδικασίες 
εγκατάστασης. 
1. Ο εγκαταστάτης του συστήματος εγκαθιστά το σύνολο του εξοπλισμού εισροών -
εκροών, διασυνδέει τα επιμέρους εξαρτήματα αυτού μεταξύ τους, τα θέτει και 
παραδίδει σε λειτουργία, εγκαθιστά το λογισμικό ελέγχου εισροών –εκροών και έχει 
την ευθύνη του ελέγχου όλου του συστήματος. 
2. Μετά την πάροδο δοκιμαστικής λειτουργίας ,διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) μηνός 
, η οποία θα αποτυπώνεται σε τριάντα (30) συνεχόμενα ισοζύγια ημέρας και θα 
καλύπτει όλες τις αντλίες και τις δεξαμενές του πρατηρίου ο εγκαταστάτης υποβάλλει 
έγγραφη βεβαίωση – δήλωση στην αρμόδια Δημοτική Υπηρεσία με την οποία θα 
βεβαιώνονται τα εξής για το εγκατεστημένο σύστημα εισροών –εκροών στο 
«Πρατήριο Ιδιωτικής Χρήσης» της ΔΕΥΑΗ Ηρακλείου: 
α) η ορθή λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος εισροών –εκροών σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις του παρόντος τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών . 
β) ελέγχθηκε και διασφαλίστηκε η νομιμότητα και λειτουργία των αντλιών σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 5 του παρόντος Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών. 
γ) Ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του συστήματος 
σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 του παρόντος Τεύχους Τεχνικών 
Προδιαγραφών. 
3. Επιπλέον, μετά την πάροδο της ως άνω δοκιμαστικής λειτουργίας, ο εγκαταστάτης 
του συστήματος εισροών –εκροών θα παραδώσει στην αρμόδια Δημοτική Υπηρεσία 
κατάλογο – πίνακα στον οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα εξής : 
α) Ο μέγιστος χρόνος ηρεμίας των δεξαμενών του πρατηρίου σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 4 του παρόντος Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών . 
β) τα σημεία σφράγισης της παρ.1 του άρθρου 11 του παρόντος Τεύχους Τεχνικών 
Προδιαγραφών. 
4. Εφόσον και αν αυτό απαιτηθεί, ο εγκαταστάτης του συστήματος εισροών –εκροών 
θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει ηλεκτρονικά ή εγγράφως τα στοιχεία του και τα 
στοιχεία του εγκατεστημένου συστήματος σε τυχόν Δημόσια Υπηρεσία αρμόδια με τα 
συστήματα εισροών –εκροών . 
5. Επιπλέον, ο εγκαταστάτης του συστήματος εισροών –εκροών, πρέπει να δύναται 
να παρέχει ανταλλακτικά και υπηρεσίες άμεσης τεχνικής υποστήριξης για δύο χρόνια 
από την ημερομηνία εγκατάστασης. 
   
  Α1,10)Βλάβες του συστήματος . 
1. Κάθε δυσλειτουργία – βλάβη του συστήματος που έχει ως αποτέλεσμα απόκλιση 
από τα όρια σφάλματος ή διακοπή της λειτουργίας του αποκαθίσταται από την 
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εταιρεία εγκατάστασης άμεσα και το πολύ εντός 2 ημερολογιακών ημερών . Κατά 
το διάστημα που διαρκεί η βλάβη και κατά το μέρος των εισροών ή εκροών που αυτή 
αφορά οι αντίστοιχες λειτουργίες των εγκαταστάσεων ανεφοδιασμού των δημοτικών 
οχημάτων με καύσιμα κίνησης διακόπτονται. 
2. Το τμήμα Η/Μ εξοπλισμού (γραφείο Κινήσεως) της ΔΕΥΑΗ  είναι υπεύθυνo για την 
παρακολούθηση της σωστής διαχρονικής λειτουργίας ολόκληρου του 
εγκατεστημένου συστήματος. Στις περιπτώσεις βλάβης η αρμόδια Υπηρεσία του 
Δήμου καλεί άμεσα την εταιρεία εγκατάστασης η οποία με τη σειρά της πρέπει να 
ανταποκρίνεται αμελλητί με την παροχή τεχνικής υποστήριξης και την αποκατάσταση 
της βλάβης.  
3. Τα δεδομένα τεχνικών επεμβάσεων όπως τυχόν αντικατάσταση εξοπλισμού , 
διαπίστωση βλάβης, αποκατάσταση βλάβης καταγραφή του αριθμού παλαιάς και 
νέας σφραγίδας κλπ καταγράφονται σε Δελτίο Τεχνικών Επεμβάσεων με ευθύνη της 
εταιρείας εγκατάστασης. Τα ως άνω Δελτία φέρουν τα στοιχεία της εταιρείας 
εγκατάστασης την ημερομηνία πραγματοποίησης της τεχνικής επέμβασης , το όνομα 
και την υπογραφή του τεχνικού και διατηρούνται στην ΔΕΥΑΗ με ευθύνη του 
αρμόδιου Υπαλλήλου. Με ευθύνη του αρμόδιου Υπαλλήλου φυλάσσεται στο 
πρατήριο και είναι διαθέσιμος για τυχόν έλεγχο ο κατάλογος των σημείων σφράγισης 
της περίπτωσης. 
 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Μετρητής πυκνότητας  
Σύμφωνα με την παρούσα νομοθεσία απαιτείται μέτρηση της πυκνότητας του 
καυσίμου εντός των δεξαμενών. Εφόσον δεν υπάρξει κάποια αλλαγή στη νομοθεσία 
θα χρειαστεί τοποθέτηση μετρητή πυκνότητας (με όλα τα παρελκόμενα). 
Αυτόματη έκδοση απόδειξης 
Φορολογικός μηχανισμός – Αντίστοιχα αυτή τη στιγμή στη Νομοθεσία δεν υπάρχει 
απαίτηση για την εγκατάσταση Φορολογικού Μηχανισμού, όπως ισχύει στα πρατήρια 
Υγρών Καυσίμων, αλλά αναφορά σε δημιουργία και εκτύπωση QRCODE, βάσει 
αλγορίθμου που θα γνωστοποιηθεί σε επόμενο στάδιο. 
Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Καυσίμων 

             Β1)ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
Το σύστημα αποτελείται από: 
  Β1,1)Σύστημα ελέγχου αντλιών. Μέσω της συστήματος διαχείρισης 
αντλιών του αναδόχου θα πρέπει να μπορούν να ενταχθούν στο σύστημα όσες 
αντλίες απαιτούνται για την καλύτερη εξυπηρέτηση του στόλου οχημάτων. 
Ταυτόχρονα εκτός από καθοδήγηση του συστήματος η κονσόλα αντλιών του 
πρατηρίου είναι πλήρως λειτουργική για την καθημερινή λειτουργία σε όλους τους 
τύπους οχημάτων και όχι μόνο για τα οχήματα που διαθέτουν εξοπλισμό τoυ 
συγκεκριμένου συστήματος. 
  Β1,2)Σύστημα Πρατηρίου. Αποτελείται από υποσυστήματα Hardware 
και Software αρμόδια για τον έλεγχο των οχημάτων και την αντίστοιχη εξουσιοδότηση 
παροχής καυσίμου. 
  Β1,3)Σύστημα Οχήματος. Εξοπλισμός οχήματος που επιτρέπει την 
αναγνώριση καθώς και την μεταφορά δεδομένων του οχήματος στο σύστημα που θα 
εγκατασταθεί από τον ανάδοχο. 
Δομή και τρόπος λειτουργίαςΣτο πρατήριο εγκαθίσταται το σύστημα ελέγχου των 
αντλιών του πρατηρίου, το οποίο ελέγχει όλες τις αντλίες του πρατηρίου και 
καταγράφει αυτόματα όλες τις συναλλαγές/ανεφοδιασμούς. 
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Επίσης σε επιλεγμένες αντλίες του πρατηρίου και σε συγκεκριμένα ακροσωλήνια 
εγκαθίστανται ειδικός εξοπλισμός. 
Αντίστοιχα στα οχήματα εγκαθίστανται το σύστημα οχήματος που επιτρέπει σε κάθε 
όχημα να επικοινωνεί ασύρματα με το σύστημα του πρατηρίου. 
Το σύστημα αναγνώρισης οχημάτων λειτουργεί ως εξής:  
Το όχημα εισέρχεται στο πρατήριο και κατευθύνεται μπροστά σε αντλία εφοδιασμένη 
με το σύστημα. 
Η συγκεκριμένη αντλία ενώ είναι σε κατάσταση αναμονής ενεργοποιείται ως προς την 
παροχή καυσίμου μόνο ύστερα από επικοινωνία με το εγκατεστημένο σύστημα 
οχήματος. Μόλις γίνει εισαγωγή του ακροσωληνίου της αντλίας στο στόμιο 
ανεφοδιασμού του οχήματος, το σύστημα αναγνώρισης οχημάτων επικοινωνεί με το 
αντίστοιχο σύστημα που είναι εγκατεστημένο στο όχημα και συλλέγει τα παρακάτω 
στοιχεία: 

o Ταυτότητα οχήματος 
o Διανυθέντα χιλιόμετρα οχήματος έως τώρα ( προαιρετικά εφόσον υπάρχει 

σύνδεση με το οδόμετρο του οχήματος) 
 

Τα παραπάνω στοιχεία προωθούνται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του που είναι 
εγκατεστημένος στο πρατήριο και εκεί γίνεται έλεγχος των παρακάτω παραμέτρων: 

o Ταυτότητας οχήματος 
o Συμβατότητας τύπου καυσίμου του επιλεγμένου ακροσωληνίου με το όχημα 
o Έλεγχος ορίου στην προμήθεια καυσίμου σε επίπεδο οχήματος 

Εάν κανένας από τους παραπάνω παράγοντες δεν επιβάλλει απαγόρευση 
ανεφοδιασμού, η αντλία δέχεται έγκριση και ενεργοποιείται ως προς την παροχή 
καυσίμου, θέτοντας αυτόματα άνω όριο στον συγκεκριμένο ανεφοδιασμό, αν έχει 
οριστεί επίπεδο ορίου. 
Αν κατά τη διάρκεια το ανεφοδιασμού το ακροσωλήνιο της αντλίας απομακρυνθεί 
από το στόμιο του οχήματος , η αντλία διακόπτει αυτόματα την ροή του καυσίμου (με 
πάροδο 1 έως 2 δευτερολέπτων ώστε να καλύπτεται το στοιχείο του <<κτυπήματος 
πιστολιού>>. 
Με τον  τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι το σύνολο της ποσότητας του καυσίμου που 
κατέγραψε η αντλία έχει εισέλθει στο όχημα. 
Με την επιστροφή του ακροσωληνίου στην αντλία ολοκληρώνεται η πετρελαίευση, η 
αντλία κλειδώνει και πάλι και στα πλαίσια του ΚΒΣ και της ΠΟΛ1009 περί εισροών-
εκροών εκδίδεται αυτόματα <<απόδειξη εσόδου>>. Σε αυτή αναγράφονται αυτόματα 
και χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση τα παρακάτω στοιχεία: 

• Σειρά και αρίθμηση απόδειξης εσόδου 
• Ημερομηνία & ώρα συναλλαγής 
• Αριθμός κυκλοφορίας οχήματος καθώς και ΑΦΜ κατόχου (πελάτη) 
• Τύπος μονάδας 
• Ποσότητα καυσίμου 
• Τιμή μονάδας 
• Συνολική αξία συναλλαγής 
• Χιλιομετρική ένδειξη οδομέτρου οχήματος (εφόσον υπάρχει) 
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Στην βάση δεδομένων του συστήματος που θα εγκαταστήσει ο ανάδοχος 
καταγράφονται αναλυτικά όλες οι συναλλαγές σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα 
παραστατικά και προωθούνται σε αντίστοιχα reports, η προσβασιμότητα στα οποία 
επιτυγχάνεται ανάλογα με το επίπεδο πρόσβασης που έχει οριστεί ανά χρήστη. 
Καθώς η αντλία που έχει εισαχθεί στο σύστημα είναι <<δεσμευμένη>> στην αναμονή 
οχήματος που διαθέτει εγκατεστημένο σύστημα ενδεχομένως να δημιουργεί 
πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του πρατηρίου καθώς όταν για έκτακτο λόγο 
προκύψει η ανάγκη δεν θα μπορεί να δώσουν καύσιμα εκτός συγκεκριμένου 
οχήματος που έχει δακτύλιο. Για να αποφευχθεί το παραπάνω πρόβλημα θα 
παραδοθούν ειδικά tags , προγραμματισμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπουν 
την παράδοση καυσίμου καταγράφοντας παράλληλα και την ταυτότητα του 
χειριστή/υπαλλήλου που επέτρεψε τον ανεφοδιασμό (αν απαιτείται να είναι 
προσωποποιημένα). 
Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία του ανεφοδιασμού είναι η παρακάτω: 

o Ο υπάλληλος αφαιρεί το ακροσωλήνιο από την αντλία  
o Πλησιάζει στον αναγνώστη του ακροσωληνίου το ειδικό tag που διαθέτει 
o Το σύστημα πρατηρίου και αυτοκινήτων αντιλαμβάνονται ότι το συγκεκριμένο 

Tag ανήκει σε εξουσιοδοτημένο ειδικό υπάλληλο του πρατηρίου. 
o Δίδεται εντολή στην αντλία να ενεργοποιηθεί για συναλλαγή με ταυτόχρονη 

καταγραφή του υπαλλήλου που εξουσιοδότησε  
o Ο υπάλληλος πραγματοποιεί την παροχή καυσίμου στο συμβατικό όχημα σαν 

κλασική συναλλαγή του πρατηρίου. Με το πέρας της συναλλαγής και την 
επιστροφή του ακροσωληνίου στην  αντλία τα στοιχεία της συναλλαγής 
χρεώνονται στον υπάλληλο μέσω των διαδικασιών των εγκατεστημένων 
συστημάτων και ορίζονται σαν <<προς απόδοση>> από τον συγκεκριμένο 
υπάλληλο προς τον διαχειριστή βάρδιας του πρατηρίου. Αυτά θα εμφανιστούν 
στο κλείσιμο βάρδιας σαν οφειλόμενα από τον υπάλληλο ή από όποιον 
υπάλληλο διενέργησε συναλλαγές με τη συγκεκριμένη αντλία σε όλη τη 
διάρκεια της βάρδιας. 

o Εκδίδεται αυτόματα απόδειξη εσόδου με τα όσα ορίζονται από την ΠΟΛ1009 
σχετικά. 

o Με την επιστροφή του ακροσωληνίου στην αντλία η τελευταία ενεργοποιείται 
αυτόματα σε λειτουργία με το σύστημα το οποίο θα εγκαταστήσει ο ανάδοχος 
και για κάθε συναλλαγή συμβατικού οχήματος απαιτείται εκ νέου παρουσία 
Tag υπαλλήλου. 

Το σύνολο των πωλήσεων του πρατηρίου (και των αποδείξεων εσόδου) μπορούν να 
παραδίδονται σε καθημερινή βάση σε ASCII αρχείο προκαθορισμένης 
γραμμογράφησης με το οποίο μπορεί να ενημερώνεται το εμπορικό λογισμικό του 
πρατηρίου για την τακτοποίηση των οφειλών των πελατών, την διαχείριση των 
εισπράξεων και εκπτώσεων, κλπ. 
Η διασύνδεση με το εμπορικό λογισμικό του πρατηρίου μπορεί να γίνει και σε 
πραγματικό χρόνο μέσω ενδιάμεσης βάσης δεδομένων- αν απαιτείται και είναι 
υποχρέωση της εταιρίας που έχει εγκαταστήσει το εμπορικό λογισμικό. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ  
Απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία του συστήματος είναι η κάλυψη της 
συγκεκριμένης αντλίας του πρατηρίου με: 
Λογισμικό ελέγχου αντλιών (κονσόλα) 
   Το λογισμικό που θα εγκαταστήσει ο ανάδοχος θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

• Παρακολούθηση συναλλαγών στις αντλίες  
• Άνοιγμα-κλείσιμο & αποστολή τιμών στις αντλίες 
• Δυνατότητα για διαφορετική τιμή πώλησης ανά αντλία 
• Αυτόματη έγκριση- Παράδοση καυσίμου  
• Χειροκίνητη έγκριση (με επιλογή καυσίμου, αξίας, λίτρων ή και των τριών) 
• Ανάγνωση και εκτύπωση μετρητών ανά πάσα στιγμή 
• Πολλαπλές βάρδιες ανά ημέρα 
• Παρακολούθηση βαρδιών υπαλλήλων με ανάθεση αντλιών  
• Σύνδεση με βυθομετρικές ράβδους  

Ειδικό λογισμικό ελέγχου ανεφοδιασμών. 
Καταγράφει και ελέγχει κάθε ανεφοδιασμό σε δεσμευμένη για το σύστημα αντλία 
δίνοντας εξουσιοδοτήσεις ανάλογα με το αν πληρούνται ή όχι οι προϋποθέσεις που 
έχουν οριστεί. Ενσωματώνει αναφορές που σε συνεργασία με το εγκατεστημένο  
λογισμικό δίνουν αναλυτική εικόνα κάθε συναλλαγής που πραγματοποιήθηκε σε 
συνεργαζόμενο όχημα. 
Για την εγκατάσταση του λογισμικού αυτού στην κονσόλα ελέγχου αντλιών 
απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία Hardware: 
Ασύρματος δέκτης πρστηρίου 
Η συσκευή τοποθετείται στο στέγαστρο του πρατηρίου και επικοινωνεί ασύρματα με 
τους αναγνώστες ακροσωληνίων και τους μετρητές οχημάτων και μέσω TCP/IP με το 
FCC. 
Αναγνώστης ακροσωληνίου 
Ο RFID αναγνώστης επικοινωνεί ασύρματα με το δέκτη και το tag. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ-ΟΔΗΓΟΥ 
Δακτύλιος Οχήματος 
Το παθητικό RFID tag  δημιουργεί έναν φυσικό δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ του 
οχήματος, της ροής του καυσίμου και του ιδιοκτήτη του στόλου. 
 
               

 Ηράκλειο Απρίλιος 2017 

Εθεωρήθη  

Ο Γενικός Δ/ντής  Ο Συντάκτης 

  

Χ. Παπαματθαιάκης Χ. Τζαμπάζης 

Μηχανολόγος Μηχανικός 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  

32.523,00€ άνευ Φ.Π.Α 24%    

Αριθμός Μελέτης     4217/16-5-2017  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΕΙΣΡΟΩΝ – ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» 
                           (Α΄  ΟΜΑΔΑ ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

A/A Είδος 
          CPV 42961100-1 

Ποσότητα 
(τεμάχια) Τιμή μονάδας Αξία € 

1 Λογισμικό για αντλίες 
1 550,00  550,00  

   2 Λογισμικό ελέγχου 
τροφοδοσίας οχημάτων 1 979,00  979,00  

   3 
 

Windows OEM 
1 150,00  150,00  

   4 Λογισμικό Εισροών 
Εκροών, καταγραφής και 
επεξεργασίας δεδομένων 

από τα συστήματα εισροών 
και εκροών- Λογισμικό 
δημιουργίας αναφορών 

πρατηρίου  και αποστολής 
στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ. 

Σύμφωνα με τη Νομοθεσία) 

1 1.600,00 1.600,00 

   5 Λογισμικό απεικόνισης και 
διαχείρισης αποθεμάτων 

δεξαμενών στον Η/Υ 
1 100,00 100,00 

 Σύνολο  3.379,00 
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                       (Β΄  ΟΜΑΔΑ)  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

A/A Είδος 
CPV 30230000-0 

Ποσότητα 
(τεμάχια) 

Τιμή 
μονάδος Αξία € 

1 8 ports Ethernet Switch 
LCD Monitor 
Laser Printer 

Επώνυμο PC (π.χ ΗΡ,Dell ) 
UPS 

 

1 

1.350,00 
 
 
 
 

1.350 ,00 
 
 
 
 

   2 Brand Εκτυπωτής Θερμικός 
(π.χ. Epson T88V plus) 

 
1 400,00 

 

               
400,00 

 
 Σύνολο  1.750,00 

  
  
  
  

                        (  Γ΄  ΟΜΑΔΑ)  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

A/A Είδος 
CPV 38420000-5 

Ποσότητα 
(τεμάχια) Τιμή μονάδας Αξία € 

1 Ειδική Βυθομετρική 
Ράβδος απόλυτα συμβατή 

με το σύστημα ελέγχου 
που θα εγκαταστήσει ο 

ανάδοχος 
 

2 
 

600,00 
 

1.200,00 
 

   2 Σύστημα συλλογής 
πληροφοριών από τις 

ράβδους 
(μέχρι 8 βέργες) 

1 
 

600,00 
 

    600,00 
 

   3 
 

Σύστημα ελέγχου 
θερμοκρασίας και 

πυκνότητας καυσίμων 
(μέσα στη δεξαμενή 

Δυνατότητα συγκέντρωσης 
ως 4 αισθητήρες) 

 
 

2 
 

1.600,00  
   3.200,00 

 Σύνολο  5.000,00 
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( Δ΄ ΟΜΑΔΑ ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

A/A Είδος 
CPV 45223720-9 

Ποσότητα 
(τόνοι) Τιμή μονάδας Αξία € 

1 Εργασίες εγκατάστασης  
(track tag with tail) 

δακτυλίων σε κάθε όχημα  

75 33,00  2.310,00  

2 Δοκιμαστική λειτουργία και 
Εκπαίδευση Πρατηριούχου 

1 130,00 130,00 

3 Λειτουργία για ένα μήνα με 
την ανάλυση των Ημερησίων 
Ισοζυγίων, μελέτη διαφορών 

και τελική πιστοποίηση 
συστήματος(Παρακολούθηση 

και Υποβολή Φακέλου) 

1 250,00 250,00 

4 Ετήσια τηλεφωνική 
υποστήριξη & λειτουργία 

(SW Support, 
απομακρυσμένη διαχείριση) 

1 350,00 350,00 

5 Υπηρεσίες Εγκατάστασης 
πρατηρίου 

1 858,00 858,00  

6 Εργασίες Εγκατάστασης και 
Παραμετροποίησης 
Συστήματος Εκροών 

1 400,00 400,00 

7 Εργασίες Εγκατάστασης και 
Παραμετροποίησης 

Συστήματος Εισροών και 
δημιουργία ογκομετρικών 

πινάκων 

1 150,00 150,00 

8 Ηλεκτρολογικές εργασίες 
σύνδεσης του παραπάνω 
εξοπλισμού στο πρατήριο 

1 1.000,00  1.000,00  

9 Μηχανολογικές εργασίες 
εγκατάστασης του παραπάνω 

εξοπλισμού στο πρατήριο 

1 750,00  750,00  

10 Οικοδομικές εργασίες για την 
εγκατάσταση του παραπάνω 

εξοπλισμού στο πρατήριο 

1 1.100,00  1.100,00  

 Σύνολο  7.298,00 
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( Ε΄  ΟΜΑΔΑ )ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

A/A Είδος 
CPV 42124211-6 

Ποσότητα 
(τόνοι) Τιμή μονάδος Αξία € 

1 

Tokheim Quantium 210- 2DD 40/80 
ή αντίστοιχη  
·  Ογκομετρητής  TQM της Tokheim 
· Αντλία TQP της Tokheim. Να 
δέχεται 2 προϊόντα υγρών καυσίμων  
·Να διαθέτει 2 ακροσωλήνια για την 
τροφοδοσία οχημάτων 
·Να διαθέτει προκαθορισμό όγκου  
·         Με πιστοποίηση ATEX 
·Να μπορεί να δεχθεί Σύστημα 
ανάκτησης ατμών (για τα βυτιοφόρα) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.000,00  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.000,00  
 

 Σύνολο  5.000,00 
                             

( ΣΤ ΄  ΟΜΑΔΑ ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

A/A Είδος 
CPV 31680000-6 

Ποσότητα 
(τόνοι) 

Τιμή 
μονάδας Αξία € 

1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
Brand PC – 2 HD Mirroring, 19’’ 
TFT display, Laser Printer, UPS, 
Laser Printer, UPS , Switch, 
Modem  

1x ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΙΩΝ 

 

2 
 

589,00 
 

1.178,00  
 

   2 1x ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ WIRELESS 
RECEIVER (Ασύρματος Δέκτης) 

 

1 
 

3.614,00 
 

3.614,00  
 

   3 
 

Δακτύλιοι αναγνώρισης 
οχήματος - μοτοποδηλάτου 
 

75 
 

74,00 
 

5.180,00  
 

   4  Δακτύλιοι ελεύθερης τροφοδοσίας 
 

62,00 
 

124,00  
 

 Σύνολο 10.096,00 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
32.523,00€ άνευ Φ.Π.Α 24%     

Αριθμός Μελέτης   4217/16-5-2017  

                   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 

                                       ΕΙΣΡΟΩΝ – ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
               ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΟΜΑΔΕΣ Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄) 

 

A/A 

                         

                                Είδος 

 

Συνολική Αξία 

1 CPV 42961100-1   ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (Α΄ΟΜΑΔΑ)         3.379,00 

   2 CPV 30230000-0 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 
(Β΄ΟΜΑΔΑ)         1.750,00 

   3 

 
CPV 38420000-5  ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΕΙΣΡΟΩΝ – ΕΚΡΟΩΝ (Γ΄ΟΜΑΔΑ)         5.000,00 

   4 CPV 45223720-9 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

( Δ΄ΟΜΑΔΑ) 
        7.298,00 

  5 CPV 42124211-6 ΔΙΠΛΗ ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
(Ε΄ΟΜΑΔΑ)         5.000,00 

  6 CPV 31680000-6 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΑΝΤΛΙΑΣ (ΣΤ΄ΟΜΑΔΑ)       10.096,00 

                                        ΣΥΝΟΛΟ        32.523,00 

                                        Φ.Π.Α 24%          7.805,52 

                                ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ        40.328,52 

 Ηράκλειο Φεβρουάριος 2017 

Εθεωρήθη  

Ο Γενικός Δ/ντής  Ο Συντάκτης 

  

Χ. Παπαματθαιάκης Χ. Τζαμπάζης 

Μηχανολόγος Μηχανικός 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
32.523,00€ άνευ Φ.Π.Α 24%    

Αριθμός Μελέτης  4217/16-5-2017  

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 

                                          ΕΙΣΡΟΩΝ – ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»         

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

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

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

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

(Α΄ ΟΜΑΔΑ)   

A/A Είδος 
          CPV 42961100-1 

Ποσότητα 
(τεμάχια) Τιμή μονάδας Αξία € 

1 Λογισμικό για αντλίες 1   
   2 Λογισμικό ελέγχου 

τροφοδοσίας οχημάτων 1   

   3 
 

Windows OEM 1   

   4 Λογισμικό Εισροών 
Εκροών, καταγραφής και 
επεξεργασίας δεδομένων 

από τα συστήματα εισροών 
και εκροών- Λογισμικό 
δημιουργίας αναφορών 

πρατηρίου  και αποστολής 
στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ. 

Σύμφωνα με τη Νομοθεσία) 

1   

   5 Λογισμικό απεικόνισης και 
διαχείρισης αποθεμάτων 

δεξαμενών στον Η/Υ 
1   

 Σύνολο   
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( Β΄   ΟΜΑΔΑ ) 

A/A Είδος 
CPV 30230000-0 

Ποσότητα 
(τεμάχια) 

Τιμή 
μονάδος Αξία € 

1 8 ports Ethernet Switch 
LCD Monitor 
Laser Printer 

Επώνυμο PC (π.χ ΗΡ,Dell ) 
UPS 

 

1   

   2 Brand Εκτυπωτής Θερμικός 
(π.χ. Epson T88V plus) 

 
1   

 Σύνολο   
  

  
  
  

 

 ( Γ΄   ΟΜΑΔΑ ) 

A/A Είδος 
CPV 38420000-5 

Ποσότητα 
(τεμάχια) Τιμή μονάδας Αξία € 

1 Ειδική Βυθομετρική 
Ράβδος απόλυτα συμβατή 

με το σύστημα ελέγχου 
που θα εγκαταστήσει ο 

ανάδοχος 
 

2 
   

   2 Σύστημα συλλογής 
πληροφοριών από τις 

ράβδους 
(μέχρι 8 βέργες) 

1 
   

   3 
 

Σύστημα ελέγχου 
θερμοκρασίας και 

πυκνότητας καυσίμων 
(μέσα στη δεξαμενή 

Δυνατότητα συγκέντρωσης 
ως 4 αισθητήρες) 

 
 

2 
   

 Σύνολο   
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   ( Δ΄  ΟΜΑΔΑ ) 

A/A Είδος 
CPV 45223720-9 

Ποσότητα 
(τόνοι) Τιμή μονάδας Αξία € 

1 Εργασίες εγκατάστασης  
(track tag with tail) 

δακτυλίων σε κάθε όχημα  

75   

2 Δοκιμαστική λειτουργία και 
Εκπαίδευση Πρατηριούχου 

1   

3 Λειτουργία για ένα μήνα με 
την ανάλυση των Ημερησίων 
Ισοζυγίων, μελέτη διαφορών 

και τελική πιστοποίηση 
συστήματος(Παρακολούθηση 

και Υποβολή Φακέλου) 

1   

4 Ετήσια τηλεφωνική 
υποστήριξη & λειτουργία 

(SW Support, 
απομακρυσμένη διαχείριση) 

1   

5 Υπηρεσίες Εγκατάστασης 
πρατηρίου 

1   

6 Εργασίες Εγκατάστασης και 
Παραμετροποίησης 
Συστήματος Εκροών 

1   

7 Εργασίες Εγκατάστασης και 
Παραμετροποίησης 

Συστήματος Εισροών και 
δημιουργία ογκομετρικών 

πινάκων 

1   

8 Ηλεκτρολογικές εργασίες 
σύνδεσης του παραπάνω 
εξοπλισμού στο πρατήριο 

1   

9 Μηχανολογικές εργασίες 
εγκατάστασης του παραπάνω 

εξοπλισμού στο πρατήριο 

1   

10 Οικοδομικές εργασίες για την 
εγκατάσταση του παραπάνω 

εξοπλισμού στο πρατήριο 

1   

 Σύνολο   
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( Ε΄ ΟΜΑΔΑ) 

A/A Είδος 
CPV 42124211-6 

Ποσότητα 
(τόνοι) Τιμή μονάδος Αξία € 

1 

Tokheim Quantium 210- 2DD 40/80 
ή αντίστοιχη  
·  Ογκομετρητής  TQM της Tokheim 
· Αντλία TQP της Tokheim. Να 
δέχεται 2 προϊόντα υγρών καυσίμων  
·Να διαθέτει 2 ακροσωλήνια για την 
τροφοδοσία οχημάτων 
·Να διαθέτει προκαθορισμό όγκου  
·         Με πιστοποίηση ATEX 
·Να μπορεί να δεχθεί Σύστημα 
ανάκτησης ατμών (για τα βυτιοφόρα) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

  

 Σύνολο   
 

 ( ΣΤ ΄   ΟΜΑΔΑ ) 

A/A Είδος 
CPV 31680000-6 

Ποσότητα 
(τόνοι) 

Τιμή 
μονάδας Αξία € 

1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
Brand PC – 2 HD Mirroring, 19’’ 
TFT display, Laser Printer, UPS, 
Laser Printer, UPS , Switch, 
Modem  

1x ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΙΩΝ 

 

2 
   

   2 1x ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ WIRELESS 
RECEIVER (Ασύρματος Δέκτης) 

 

1 
   

   3 
 

Δακτύλιοι αναγνώρισης 
οχήματος - μοτοποδηλάτου 
 

75 
   

   4  Δακτύλιοι ελεύθερης τροφοδοσίας 
   

 Σύνολο  
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 

A/A 

                         

                                Είδος 
 

Συνολική 
Αξία 

1 CPV 42961100-1   ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (Α΄ΟΜΑΔΑ)  

   2 CPV 30230000-0  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 
(Β΄ΟΜΑΔΑ)  

   3 

 
CPV 38420000-5  ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ – 
ΕΚΡΟΩΝ (Γ΄ΟΜΑΔΑ)  

   4 CPV 45223720-9 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

( Δ΄ΟΜΑΔΑ) 
 

  5 CPV 42124211-6 ΔΙΠΛΗ ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Ε΄ΟΜΑΔΑ)  

  6 CPV 31680000-6 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ 
(ΣΤ΄ΟΜΑΔΑ)  

                                        ΣΥΝΟΛΟ  

                                        Φ.Π.Α 24%  

                                ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

  

  

Συνολικό ποσό 
ολογράφως……………………………………………………………… 

 

  

  
 

                       ΤΟΠΟΣ/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………… 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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