
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 42.036,36 €     

Αριθμός Μελέτης  7763/18-8-2017  
 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η 

δημόσια σύμβαση προμήθειας υλικών, με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για 
συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΗ», προϋπολογισμού σαράντα δύο 
χιλιάδων τριάντα έξι ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (42.036,36), 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) ή του Ν. 4412/2016 και πέντε ημέρες από την 
τελευταία δημοσίευση . Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση 

στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ www.deyah.gr. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 05/09/2017 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 την 10:00 π.μ. και καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:30 π.μ. 

Η εν λόγω δημόσια σύμβαση προμήθειας υλικών, θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο του κάθε 
προϋπολογισμού. Οι ποσότητες και η αξία των ζητούμενων υλικών αναγράφονται στους 

ενδεικτικούς προϋπολογισμούς και συνολικά οι αξίες ανά προϋπολογισμό είναι οι ακόλουθες:  
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CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔ. 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ. 

ΠΟΣΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 

31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό  26.01.0020 20.000,00 
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό  26.01.0006 22.036,36 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  42.036,36 
 
 
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  

προμηθειών, 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 2582017 απόφασης του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ, περί έγκρισης Ανάληψης 

δαπάνης. 

• Της με αριθμό 259/2017 απόφασης του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ, με ΑΔΑ:69ΛΠΟΡΙΗ-86Χ περί 

έγκρισης διενέργειας της υπηρεσίας, των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης. 
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Άρθρο 2 
Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

 
1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 05/09/2017 ημέρα Τρίτη ώρα έναρξης 10:00π.μ και 

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, 

τηλέφωνο: 2810-529379, Fax: 2810-263678, e-mail:amanaki@deyah.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 
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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 Πιστοποιητικό του Βιοτεχνικού η Εμπορικού 
Επιμελητηρίου, που να φαίνεται το επάγγελμα του διαγωνιζομένου ότι είναι εγγεγραμμένος 
σ' αυτό και ενήμερος 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. 

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 
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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. 

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 
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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 ολόκληρον και σε περίπτωση 

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

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

Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της 

Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα 

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

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

μέλη εξετάζεται από 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 του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 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.). 
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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 ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων 

από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται 

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή 

αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των 

παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

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. 
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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: 

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. 
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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 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   

παρόντα διαγωνισμού. 

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 προμηθειών.  

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να 

υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μέλος της. 
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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  προμηθειών ανά προϋπολογισμό . 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, 

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. 
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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 ανά προϋπολογισμό των προς 

παροχή 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 αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την 

κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η 

ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται από  το Δ.Σ της 

ΔΕΥΑΗ, μετά από 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 
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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 και ολογράφως ανά προμήθειες, 
καθώς και αριθμητικά και ολογράφως για το σύνολο των προμηθειών. 

2. 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. 

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 
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. 
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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, που 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 αναθέτουσα αρχή 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.  

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

13 

 





• Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, 

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

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  

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

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές 

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

• Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να 

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

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

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 

διαδικασία. 

• Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές 

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

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

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

κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει 

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

είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. 

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

να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις 

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

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 

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

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

από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά προσκομίζουν όλα τα παραπάνω 

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

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές 

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

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

οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των 

πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι 
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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. 

16 

 





 

Άρθρο 16 
Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

1. Ο χρόνος παράδοσης  των υλικών ορίζεται σε να έχει ολοκληρωθεί σε  δώδεκα 

(12) 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 τα προσφερόμενα είδη μέσα στα χρονικά 

όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. 

3. 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. 

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 

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

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

παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των 

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

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

υπόψη. 

9. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των 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 διάρκειας, 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 Δημοτικού Συμβουλίου, αν οι προμήθειες   που 
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αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια 

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

έχει εκτελεστεί πλήρως. 

2. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται και συμψηφίζεται με την αμοιβή του 

αναδόχου. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να 

κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

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 (12 μήνες). 

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 Τμήμα 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., θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια τοπική και μία εβδομαδιαία 

εφημερίδα 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. 
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Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ. 259/2017 (ΑΔΑ:69ΛΠΟΡΙΗ-86Χ) 

απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ. 

 

 

 

 

                                                                  Ηράκλειο 18 Αυγούστου /2017 

                                                                  Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ 

 

 

                                                                     Ιωάννης Ρασούλης 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 42.036,36€     

Αριθμός Μελέτης 7763/18-8- 2017  

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Άρθρο 1: Διατάξεις 
Η εκτέλεση της προμήθειας 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 258/2017 απόφασης του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ, περί έγκρισης Ανάληψης 

δαπάνης. 

• Της με αριθμό 259/2017 απόφασης του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ, περί έγκρισης διενέργειας 

της υπηρεσίας, των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης. 

 

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

1. Διακήρυξη δημοπρασίας 

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων   

3. Τεχνική περιγραφή   
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4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

5. Τιμολόγιο προσφοράς 

 

Άρθρο 3: Προμήθεια 
α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 

για συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΗ ». 

 

β) Τόπος παροχής των   προμηθειών είναι η αποθήκη της ΔΕΥΑΗ που βρίσκεται στην οδό 

Κλεάνθης 100, περιοχή «Παπά Τίτου Μετόχι». 

 

γ) Προϋπολογισθείσα δαπάνη 42.036,36  ευρώ 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 εργασίας ή της προμήθειας. 
Ο χώρος παράδοσης της προμήθειας των υλικών  είναι  η αποθήκη της ΔΕΥΑ  Ηρακλείου. 

Το χρονικό διάστημα της προμήθειας  των υλικών είναι 12 μήνες. 

 Οι παραδόσεις  του ηλεκτρολογικού υλικού  θα παρέχονται ως εξής: 

Δευτέρα – Παρασκευή από τις 8:00 π.μ – 14:00. 
 

Άρθρο 6: Παραλαβή υλικών   
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 
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διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση και μπορεί να 

καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Άρθρο 7: Τρόπος Πληρωμής 
. Η πληρωμή της αξίας των προμηθειών της παρούσας θα γίνεται τμηματικά, για όλη 

τη διάρκεια της σύμβασης (12 μήνες). 

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 προμήθειας στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

 

Άρθρο 9: Ποιότητα Παρεχόμενων Προμηθειών 
Η ποιότητα των παρεχόμενων υλικών θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια που θέτουν οι 

Τεχνικές Προδιαγραφές.   

 

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

αναφέρονται σε μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας των προς προμήθειας υλικών. 

 
 

             Ηράκλειο Αύγουστος 2017 
       Εθεωρήθη  
 Ο Γενικός Δ/ντής                    Ο Συντάκτης 
  
Χ.Παπαματθαιάκης                    

                    Χ.Τζαμπάζης 
    Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
42.036,36€     

Αριθμός Μελέτης    7763/18-8- 2017  

             

 «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση  
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΗ»  

 

                   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και κατασκευής να μην 
φέρουν διαβρώσεις ή κακώσεις, οι τεχνικές τους προδιαγραφές πρέπει να είναι ίδιες με αυτές 
που ζητούνται από την υπηρεσία μας να μην φέρουν ελαττώματα και να είναι έτοιμα προς 
χρήση 

 
● Κάθε προμηθευτής που εκδηλώνει ενδιαφέρον και καταθέτει σχετική προσφορά, είναι 
υποχρεωμένος επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσει δήλωση ότι αυτά που προσφέρει 
συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 
● Τα εργοστάσια παραγωγής αυτών πρέπει να έχουν έδρα σε χώρα μέλος της Ε.Ε. και να 
φέρουν την σχετική σήμανση C.E. ή θα είναι πιστοποιημένα από ελληνικό φορέα 

 
● Τα υλικά πρέπει να συνοδεύονται από σχετικό πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά 
ISO 9001 
● Τυχόν ελαττωματικά είδη ή είδη που δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές , δεν θα 
παραλαμβάνονται από την υπηρεσία μας με ευθύνη του προμηθευτή, χωρίς καμία 
οικονομική επιβάρυνση της υπηρεσίας μας και θα αντικαθίστανται άμεσα από τον 
προμηθευτή. 
● Τα είδη παραλαμβάνονται οριστικά αν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού 
διαπιστωθεί με τον μακροσκοπικό έλεγχο ότι είναι κατάλληλα για τον σκοπό που 
προορίζονται. Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές ή αποκλίσεις από τις τεχνικές 
προδιαγραφές η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή σύνολο της ποσότητας και 
να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους με είδη που να συμφωνούν απόλυτα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές. 
● Όλα τα είδη θα πρέπει να έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους, η οποία θα δοθεί επί 
ποινή αποκλεισμού με υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
● Η προσφορά κάθε προμηθευτή θα πρέπει να συνοδεύεται με τα απαραίτητα προσπέκτους 
στα οποία να φαίνονται όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά. 
Τα είδη θα παραδοθούν στις αυθεντικές συσκευασίες τους που δεν πρέπει να φέρουν 
αλλοιώσεις, σκισίματα ή εκδορές, εφόσον αφορούν ακέραιες ποσότητες 
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1.  ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΕΝΙΚΑ 

 Καλώδια μονοπολικά ή πολυπολικά κατά VDE 0271 τάσεως 600/1000V μονόκλωνα ή 
πολύκλωνα, με θερμοπλαστική μόνωση (PVC), με εσωτερική επένδυση από ελαστικό για 
αγωγούς κυκλικής διατομής ή από ελικοειδή μονωτική θερμοπλαστική ταινία για αγωγούς 
διατομής κυκλικού τομέα και εξωτερική επένδυση από θερμοπλαστική ύλη PVC, τύπου ΝΥΥ, 
για τροφοδότηση πινάκων, ή πολύκλωνους για μεγαλύτερες διατομές, κατά DIN 47705 
τύπου ΝΥΜ για υπόγειες καλωδιώσεις. 

1.1 Τα καλώδια τύπου ΝΥΥ (5χ2,5 mm2) /E1VV-U,R,S :Ονομαστική τάση 600/1000 V  

(U =μονόκλωνος,R=πολύκλωνος, S=αγωγός κυκλικού τομέα) θα έχουν μανδύα και 
επένδυση από θερμοπλαστικό σύμφωνα με τους Γερμανικούς κανονισμούς  DIN  
VDE0276 και κατά ΕΛΟΤ 843..Όλοι οι αγωγοί θα είναι χάλκινοι και μονόκλωνοι για 
διατομές μέχρι και 6 mm2. Οι αγωγοί με διατομή από 10mm2 και άνω θα είναι 
πολύκλωνοι. Οι αγωγοί θα φέρουν σε όλο το μήκος τους χαρακτηριστικούς 
χρωματισμούς των φάσεων, ουδετέρου και γείωσης.. Περιοχή θερμοκρασίας -30 έως 
+70 ο C. 

 

1.2 Τα καλώδια τύπου ΝΥΑ  / Η07V-U,R : Ονομαστική τάση 450/750V   

 (U =Μονόκλωνος αγωγός , R= Πολύκλωνος αγωγός)  Μονοπολικά καλώδια με μόνωση 
PVC χωρίς μανδύα για γενικές χρήσεις. Προδιαγραφές : ΕΛΟΤ 563,3, BS6004,VDE 
0281 παρ.103 και (παρ. 101 για Η05V-U). 

 

1.3  Τα καλώδια τύπου ΝΥL (3x2,5-3x1.5 mm2) / Η05VV-F : Ονομαστική τάση 300/500 V 
.Εύκαμπτο καλώδιο με μόνωση PVC και μανδύα PVC για γενικές χρήσεις. 
Προδιαγραφές : ΕΛΟΤ 563,5, BS6500,VDE 0281 παρ.13 και (παρ. 401 για Η03VV-F) 

2. Οι ηλεκτρονόμοι φορτίων (ρελέ) χρησιμοποιούνται για τον τηλεχειρισμό κυρίως 
ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Θα έχουν πηνία εργασίας, σύστημα αυτοσυγκράτησης και 
βοηθητικές επαφές και θα επενεργούν αυτόματα για την ζεύξη-απόζευξη ή μεταγωγή 
κυκλωμάτων ανάλογα με τη χρήση τους και τις εντολές από τα αντίστοιχα στοιχεία ελέγχου. 
Οι εν λόγω ηλεκτρονόμοι θα είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς IEC 158-1, τάσης 380V και 
ονομαστικής ισχύος ανάλογης προς το κύκλωμα. Οι ηλεκτρονόμοι θα είναι κατάλληλοι για 
τοποθέτησή τους μέσα σε πίνακα με πηνία 220V. 

3. Λυχνίες φθορισμού . Οι λαμπτήρες φθορισμού θα είναι ελάχιστης ζωής 7500 ωρών, 
χρώματος Νο21 Osram ή Philips Νο84 των 18W 1450Lum, των 36W3450Lum και των 58W 
5400Lum ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών. Οι υποδοχείς 
των λυχνιών φθορισμού θα έχουν το σύστημα στερέωσης λυχνίας με περιστροφή αυτής και 
ασφάλισης (Rotary Lock). 

4. Τα συντηκτικά φυσίγγια θα είναι 500V κατά DIN 49360και 49515 και κατά VDE 0635, 
ονομαστικών εντάσεων: 6, 10, 16, 20, 25Α για σπείρωμα Ε16 και Ε27 35, 50, 63Α για 
σπείρωμα Ε33. 
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5.Μαχαιρωτές ασφάλειες: θα είναι κατά DIN 43620 και VDE 0660, ικανότητας διακοπής 
100 ΚΑ τουλάχιστον και κωδικού μεγέθους:  

a. →  0 κατά DIN 43620 για ονομαστικές εντάσεις έως 125 Α  

b.  → 1 >> >> >> >> >> 100 έως 250 Α  
 
7. Αυτόματες ασφάλειες ράγας 16Α, 25Α   : Μικροαυτόματοι ράγας μονοπολικοί και 
ονομαστικής τάσεως UΝ =220/230V, ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ. Θα στηρίζονται κουμπωτά σε 
ράγα σιδηροδρόμου των πινάκων φωτισμού, θα έχουν προστασία έναντι βραχυκυκλωμάτων 
3ΚΑ και το περίβλημα τους θα είναι από ενισχυμένο μονωτικό πλαστικό. Η καμπύλη 
εντάσεως – χρόνου θα είναι τύπου C 
Το υλικό θα διαθέτει σήμα ποιότητας CE. Θα αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής  
και οι χαρακτηριστικές καμπύλες εντάσεως χρόνου του μικροαυτομάτου.  

Για τα υλικά που υπάρχουν καθιερωμένα πρότυπα ποιότητας και κανονισμοί των παρακάτω 
αναφερόμενων οργανισμών: 
– Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και/ή 
– Ανώνυμη εταιρία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών 
Δοκιμών Πιστοποίησης και Ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ) και/ή 
– Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (DIN) και/ή 
– Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) 
Θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά. 

 Όλα τα είδη θα φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι 
σύμφωνα με τα αντίστοιχα αυτής¬ 
 Όλα τα υλικά πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας από αυτά που¬ κυκλοφορούν στην 
αγορά, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, σε ότι 
αφορά την προέλευση την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική 
επεξεργασία και τέλος την εμφάνισή τους. 
 Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στα σχετικά εδάφια, θα πρέπει να¬ είναι σύμφωνο με τις 
ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας. 
 Οι αγωγοί και τα καλώδια θα είναι ενδεικτικού τύπου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ¬ ΑΕ (ή 
οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών) κατασκευασμένα 
σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο και 
πιστοποιημένο κατασκευαστή. Σε ότι αφορά τα καλώδια θα παραδίδονται σε ακέραιες 
κουλούρες ή ήμισυ κουλούρων και σε ότι αφορά τα υπόλοιπα πλήρη τεμάχια. Όλα τα 
ανωτέρω δεν θα πρέπει να φέρουν κακώσεις, εκδορές, τσακίσεις, κλπ. 
 Όλοι οι σωλήνες θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς¬ Κανονισμούς 
και το πρότυπο CE από αξιόπιστο και πιστοποιημένο κατασκευαστή. Σε ότι αφορά τους 
σωλήνες θα παραδίδονται ακέραιες κουλούρες ή ήμισυ κουλούρων και σε ότι αφορά τα 
υπόλοιπα ακέραια πλήρη τεμάχια. Όλα τα ανωτέρω δεν θα πρέπει να φέρουν κακώσεις, 
εκδορές, τσακίσεις, κλπ. 
 Τα κανάλια θα είναι ενδεικτικού τύπου Hager ή Legrand (ή οποιασδήποτε¬ άλλης 
εταιρείας ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών), πλαστικά κατασκευασμένα από αξιόπιστο και 
πιστοποιημένο κατασκευαστή σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το πρότυπο 
CE. Για όλα τα ανωτέρω θα παραδίδονται ακέραια τεμάχια τα οποία δεν θα πρέπει να 
φέρουν οποιουδήποτε είδους κάκωση εκδορά ή φθορά. 
 Όλα τα όργανα ηλεκτρικών πινάκων θα είναι τύπου ΑΒΒ όπου απαιτείται ή  
οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών) κατασκευασμένοι 
σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο 
πιστοποιημένο κατασκευαστή. 
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 Οι διακόπτες και οι ρευματοδότες θα είναι ενδεικτικού τύπου Legrand ή οποιασδήποτε 
άλλης εταιρείας ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών, κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους 
Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο και πιστοποιημένο 
κατασκευαστή. Θα παραδίδονται ακέραια τεμάχια, πλήρη, συνοδευόμενα από όλα τα 
απαραίτητα μικρουλικά στηρίξεως, ως επί τω πλείστον χρώματος λευκού εκτός κι αν ρητά 
αναγράφεται διαφορετικό χρώμα στο έντυπο παραγγελίας της Υπηρεσίας. 
 Οι λαμπτήρες θα είναι ενδεικτικού τύπου Phillips ή OSRAM (ή¬ οποιασδήποτε άλλης 
εταιρείας ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών) κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους 
Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο και πιστοποιημένο 
κατασκευαστή. 

 

 

 

 Ηράκλειο Αύγουστος 2017 
Εθεωρήθη  

Ο Γενικός Δ/ντής  Ο Συντάκτης 
  

Χ. Παπαματθαιάκης Χ.Τζαμπάζης 
    Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 42.036,36     

Αριθμός Μελέτης  7763/18-8- 2017  

            

                         «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση  

                              ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΗ»  

Α΄ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Κωδικός Περιγραφή Είδους Ποσότητα Τιμή ΣΥΝΟΛΟ  
1501014 ΓΑΝΤΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 30000 VOLT 3 40,00   120,00 
6000001 ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ  ΣΤΑΘΜΗΣ  ELECTR.S195/166/230 30 85,00   2.550,00 
6000003 ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ  ΤΑΣΗΣ  ELECTR. SY175 380V 15 92,00   1.380,00 
6000004 ΧΡΟΝΙΚA PMB01CM24- ELECTR. S1121 220V 15 62,00   930,00 
6000005 ΡΕΛΕ  ABB  A95-30-11  220V 6 260,00   1.560,00 
6000006 ΡΕΛΕ  ΑΒΒ  Α110-30-11  220V 6 315,00   1.890,00 
6000007 ΡΕΛΕ  ΑΒΒ  ΕΗ 145-30-11  220V 1 330,00   330,00 
6000009 ΡΕΛΕ  ΑΒΒ  Α50-30-11  220V 10 122,00   1.220,00 
6000010 ΡΕΛΕ  ΒΥΣΜΑΤΙΚΑ  ΤΥΠΟΥ  ΛΥΧΝΙΑΣ  2Ρ  220V 20 4,10   82,00 
6000011 ΡΕΛΕ  ΒΥΣΜΑΤΙΚΑ  ΤΥΠΟΥ  ΛΥΧΝΙΑΣ  3Ρ  220V 30 4,20   126,00 
6000012 ΡΕΛΕ  ΒΥΣΜΑΤΙΚΑ  ΤΥΠΟΥ  ΛΥΧΝΙΑΣ  2Ρ  48V 20 4,00   80,00 
6000013 ΡΕΛΕ  ΒΥΣΜΑΤΙΚΑ  ΤΥΠΟΥ  ΛΥΧΝΙΑΣ  3Ρ  48V 10 4,50   45,00 
6000014 ΡΕΛΕ  ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ  Α/R  48V 10 30,00   300,00 
6000015 ΡΕΛΕ  ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ  A/R  220V 10 22,00   220,00 
6000017 DUROFLEX  ΤΩΝ  29ΜΜ 300 1,60   480,00 
6000018 DUROFLEX  ΤΩΝ  23 mm 300 1,10   330,00 
6000026 ΘΕΡΜΙΚΑ 1.7-2.4 ΤΑ25DU2.4 ABB 3 32,00   96,00 
6000029 ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 3Θ 3x1.5 3Μ 30 2,20   66,00 
6000030 ΒΑΣΕΙΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ  63Α  ΠΛΗΡΕΣ ΝΕΟΖΕΤ 30 2,60   78,00 
6000034 ΦΥΣΙΓΓΙΑ  ΜΕΣΗΣ  ΤΑΣΗΣ  16Α  24ΚV 10 76,00   760,00 
6000037 ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 250Α ΑΒΒ 1 350,00   350,00 
6000048 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ  ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ  ΡΑΓΑΣ  16 Α 50 3,00   150,00 
6000050 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ  ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ  ΡΑΓΑΣ  25 Α 20 3,00   60,00 
6000054 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ  ΝΕΟΖΕΤ  20 Α 100 0,30   30,00 
6000055 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ  ΝΕΟΖΕΤ  25 Α 200 0,30   60,00 
6000062 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ  ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ  Ν 1  250 Α 20 5,80   116,00 
6000063 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ  ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ  Ν 1  200 Α 20 5,80   116,00 
6000071 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ  ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ  Ν 00  100 Α 100 2,30   230,00 
6000072 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ  ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ  Ν 00  80 Α 90 2,30   207,00 
6000073 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ  ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ  Ν 00  50 Α 50 2,30   115,00 
6000076 ΠΡΙΖΑ ΟΤΕ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΟΝΗ 6P4C 5 3,20   16,00 
6000078 ΡΑΓΟΔ/ΤΕΣ  ΠΛΗ.3 Χ 40Α  ΙΙΙ ΠΟΛ.ΚΟΝ. 16 14,00   224,00 
6000079 ΡΑΓΟΔ/ΤΕΣ ΠΛΗ.3 Χ 63Α  ΚΟΝΤΟΙ 5 24,00   120,00 
6000081 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ  ΣΚΑΦΑΚΙΑ  2 Χ 36 W  ΑΠΛΑ 5 13,00   65,00 
6000082 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ  ΣΩΜ.ΣΚΑΦ.ΙΡ 55 ΦΘ.ΣΤΕΓ.2 Χ 36 W 9 32,00   288,00 
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6000085 ΚΑΛΩΔΙΑ  ΝΥL /HO5VV-F  (3 X 0,75 mm2)     
ΕΥΚΑΜΠΤΟ 400 0,60   240,00 

6000086 ΚΑΛΩΔΙΑ  NYL /HO5VV-F ( 3 X 1,5   mm2 )    
ΕΥΚΑΜΠΤΟ 600 1,10   660,00 

6000087 ΚΑΛΩΔΙΑ  NYL /HO5VV-F ( 3 X 2,5  mm2)      
ΕΥΚΑΜΠΤΟ 300 1,70   510,00 

6000089 ΚΑΛΩΔΙΑ  NYAF /HO7V-R  1,5 μαύρο, μπλε ,κόκκινο, 
πράσινο ,καφέ 500 0,30   148,50 

6000090 ΚΑΛΩΔΙΑ  ΝΥΜ / AO5VV-U  (3 Χ 1,5 mm2 ) 300 1,05   315,00 
6000093 ΚΑΛΩΔΙΑ  ΝΥΥ / E1VV-U     ( 3 Χ 2,5 mm2 ) 200 1,60   320,00 

6000105 ΛΑΜΠΕΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΧΑΜΗΛΗΣ  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ  
20W 25 3,00   75,00 

6000112 ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΕΣ  ΣΟΥΚΟ  ΑΘΡΑΥΣΤ.ΑΡΣΕΝ.(ΦΙΣ) 50 0,70   35,00 
6000113 ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ  ΣΟΥΚΟ  ΑΘΡΑΥΣΤ.ΘΗΛ.(ΦΙΣ) 50 0,90   45,00 
6000114 ΤΑΙΝΙΕΣ  ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ 19 Χ 20  TESA FLEX  BDF 700 1,00   700,00 
6000115 ΤΑΙΝΙΕΣ  ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ  3Μ 30 8,00   240,00 
6000117 ΚΛΕΜΜΕΝΣ  ΤΩΝ 2,5 mm2 ΣΕΙΡΕΣ 80 0,40   32,00 
6000118 ΚΛΕΜΜΕΝΣ  ΤΩΝ   6 mm2 ΣΕΙΡΕΣ 60 0,50   30,00 
6000119 ΚΛΕΜΜΕΝΣ  ΤΩΝ  10 mm2 ΣΕΙΡΕΣ 50 0,75   37,50 
6000120 ΚΛΕΜΜΕΝΣ  ΤΩΝ  16 mm2 ΣΕΙΡΕΣ 30 1,40   42,00 
6000121 ΚΛΕΜΜΕΝΣ  ΤΩΝ  25 mm2 ΣΕΙΡΕΣ 45 2,60   117,00 
6000126 ΡΕΛΕ ΒΥΣΜΑΤΩΤΟ ΜΙΝΙ 24VDC 2CO 12A/230V 50 7,20   360,00 
6000130 ΚΩΣ  ΠΡΕΣΣΑΣ  Φ8  Ν25  ΒΙΟΚΑΡ 100 0,50   50,00 

6000161 ΤΑΙΝΙΕΣ  ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ 20 
2,30   

46,00 

6000163 ΘΕΡΜΙΚΟ  ΑΒΒ  Τ75  DU36-52 ΣΝΑΪΝΤΕΡ ΤΥΠΟΣ LRD 
37-50A 5 75,00   375,00 

6000169 ΚΑΛΩΔΙΑ  ΝΥΥ  4 Χ 4 mm2 260 3,20   832,00 
 ΣΥΝΟΛΟ   20.000,00 
 Φ.Π.Α.24%   4.800,00 

 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 

 
 

24.800,00 

 
 
 

 Ηράκλειο Αύγουστος 2017 
Εθεωρήθη  

Ο Γενικός Δ/ντής  Ο Συντάκτης 
  

Χ. Παπαματθαιάκης Χ.Τζαμπάζης 
    Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 42.0236,36     

Αριθμός Μελέτης 7763/18-8- 2017  

            «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση  

                                               ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΗ »  

Β΄  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

6000170 ΔΕΜΑΤΙΚΑ  ΚΑΛΩΔΙΩΝ  ΜΗΚ.160 Χ 2,5mm (ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ 
ΤΩΝ 100) 20 1,00   20,00 

6000176 ΒΑΣΕΙΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ  ΤΑΧ.ΣΤΗΡ.63Α  ΠΛΗΡΕΣ 20 2,10   42,00 

6000178 ΔΕΜΑΤΙΚΑ 370x3,6mm ΜΑΥΡΑ SAS(ΤΕΜ) (ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ 
ΤΩΝ 100) 20 4,30   85,96 

6000180 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ  ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ  Ν00 63Α 100 2,40   240,00 
6000188 ΝΤΟΥΙ   Ε27  ΜΑΥΡΑ 20 0,70   14,00 
6000195 ΜΠΟΥΤΟΝ  ΠΙΝΑΚΟΣ  OF 25 0,70   17,38 
6000197 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ  ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  1-0-2  16A 25 8,50   212,50 

6000203 ΦΛΟΤΕΡ  ΛΥΜΜΑΤΩΝ (ΑΧΛΑΔΙΑ)  ΜΕ  ΚΑΛΩΔΙΟ 15Μ 
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 30 64,00   1.920,00 

6000204 ΒΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΒΥΣΜΑΤΙΚΑ  ΡΕΛΕ  2Ρ (8ΠΟΔΙΑ) 50 0,75   37,50 
6000205 ΒΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΒΥΣΜΑΤΙΚΑ  ΡΕΛΕ  3Ρ (11ΠΟΔΙΑ) 50 0,90   45,00 
6000215 ΘΕΡΜΙΚΑ  ΑΒΒ  Τ25  DU 6....8,5A 2 32,00   64,00 
6000223 ΒΥΣΜΑΤΑ  ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΟΥΠΑ)  ΤΩΝ  6ΜΜ (100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 10 1,00   10,02 
6000227 ΒΥΣΜΑΤΑ  ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ (ΟΥΠΑ)  ΤΩΝ  Μ10 8CM 50 1,00   50,00 
6000238 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ  ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 30 2,80   84,00 
6000247 ΚΑΛΩΔΙΑ  ΝΥΥ / E1VV-U ( 5 Χ 2,5mm2 500 2,70   1.350,00 
6000248 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 24KV/25A CEF 24-25 15 78,00   1.170,00 
6000250 ΧΑΛΚΟΣ  25 mm2 100 2,50   250,00 
6000255 ΡΕΛΕ  ΑΒΒ  UA  50-30 ΓΙΑ ΠΥΚΝΩΤΕΣ 5 120,00   600,00 
6000256 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ  ΕΠΑΦΕΣ  ΓΙΑ  ΡΕΛΕ  ΑΒΒ   ΤΥΠΟΥ  CA5-10 150 3,00   450,00 
6000257 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ  ΕΠΑΦΕΣ  ΓΙΑ  ΡΕΛΕ  ΑΒΒ   ΤΥΠΟΥ  CA5-01 150 3,00   450,00 

6000264 ΕΡΜΑΡΙΟ  ΠΛΑΣΤ.ΣΤΕΓ. ΜΕ ΚΛΕΙΔ. ΕΞ. 40 Χ 60 ME ΒΑΘΟΣ 
35 cm 5 70,00   350,00 

6000266 ΕΡΜΑΡΙΟ  ΠΛΑΣΤ.ΣΤΕΓ.50 Χ 60 ME ΒΑΘΟΣ 35 cm 5 75,00   375,00 
6000267 ΚΟΥΤΙΑ  ΔΙΑΚΛ/ΣΕΩΣ  ΣΤΕΓ.ΠΛΑΣΤ.10 Χ10  ΙΡ65 40 2,70   108,00 
6000268 ΚΟΥΤΙΑ  ΔΙΑΚΛ/ΣΕΩΣ  ΣΤΕΓ.ΠΛΑΣΤ.15 Χ15  ΙΡ65 30 6,40   192,00 
6000274 ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ  ΚΑΛΩΔΙΩΝ  35 mm2 50 0,80   40,00 
6000283 ΚΟΥΤΙ 80x80x40   2764 10 1,80   18,00 

6000287 ΚΟΛΑΡΑ  [ΔΕΜΑΤΙΚΑ  ΚΑΛΩΔΙΩΝ]  9mm Χ 176mm (ΤΩΝ 100 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 25 15,00   375,00 

6000294 ΣΠΡΕΥ  ΜΟΝΩΤΙΚΟ  ΓΙΑ  ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟ  ΕΞΟΠΛ/ΜΟ 10 6,70   67,00 
6000317 ΚΑΛΩΔΙΑ  ΣΠΥΡΑΛ  ΚΟΜΦΛΕΞ  Φ25 mm 300 1,15   345,00 
6000318 ΚΑΛΩΔΙΑ  ΣΠΥΡΑΛ  ΚΟΜΦΛΕΞ  Φ32 mm 300 1,55   465,00 
6000339 ΦΛΟΤΕΡ [ΑΧΛΑΔΙΑ]  ΓΙΑ  ΠΟΣΙΜΟ  ΝΕΡΟ  ΙΡ65 ΚΟΚΚΙΝΑ 20 7,10   142,00 
6000346 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ  230/24v-10A  K6ES5  931 2 21,00   42,00 
6000349 ΦΥΣΙΓΓΙΑ  ΑΒΒ  ΜΕΣΗΣ  ΤΑΣΗΣ  24ΚV  40A 7 95,00   665,00 

6000365 ΡΕΛΕ   ΑΕ50-30-11  24V DC  ΑΝΤΛΙΑ  ΛΥΜΜΑΤΩΝ 
ΣΝΑϊΝΤΕΡ LC1D50ABD 5 120,00   600,00 

6000402 ΡΕΛΕ 38-30-10 (ΔΙΑΚ.ΑΕΡΟΣ 18KW 100-250 VAC/DC) 5 89,00   445,00 

6000426 ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ - ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ 
ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 24KV 1 460,00   460,00 
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! ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 50Α 21 20,00   420,00 
! ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 63Α 20 22,00   440,00 
! ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΝΕΟΖΕΤ 50Α 100 0,45   45,00 
! ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΝΕΟΖΕΤ 35Α 100 0,35   35,00 
! ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 1000V ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ 6 38,00   228,00 
! ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED IP65 30W 10 14,50   145,00 
! ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED IP65 50W 10 22,50   225,00 
! ΛΑΜΠΕΣ LED 0,60CM ΜΗΚΟΣ 20 6,00   120,00 
! ΛΑΜΠΕΣ LED 1,2M ΜΗΚΟΣ 20 8,00   160,00 
! ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ 4 Χ 40 1000 0,03   25,00 
! ΒΙΔΕΣ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΕΣ 3 Χ 1,6 cm 1000 0,04   35,00 
! ΒΙΔΕΣ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΕΣ 3 Χ 3 cm 1000 0,05   50,00 
! ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΦΘΟΡΙΟΥ 1Χ15 W 14 18,00   252,00 
! ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 15W/865 ECOLUX 30 1,30   39,00 
! ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ F18W/840 GE 30 1,90   57,60 
! STARTER ΦΘΟΡΙΟΥ 22 W GE 50 0,30   15,00 
  ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ ΑΒΒ ΤΥΠΟΥ POLIM - D 16 L 30 140,00   4.200,00 

! Ρελέ ΑΒΒ ΚΩΔ. 25314 380 VAC εώς 10 KVAR 2 50,00   100,00 

! Ρελέ ΑΒΒ ΚΩΔ. 25309 380 VAC εώς 15 KVAR 2 60,00   120,00 

! Ρελέ ΑΒΒ ΚΩΔ. 25310 380 VAC εώς 25 KVAR 2 70,00   140,00 

! Ρελέ ΑΒΒ ΚΩΔ. 25311 380 VAC εώς 35 KVAR 2 115,00   230,00 

! Ρελέ ΑΒΒ ΚΩΔ. 25312 380 VAC εώς 40 KVAR 2 130,00   260,00 

! Ρελέ ΑΒΒ ΚΩΔ. 25313 380 VAC εώς 50 KVAR 2 180,00   360,00 

! Αυτόματοι διακόπτες ισχύοςΑΒΒ ΚΩΔ. 45457, 63A 2 115,00   230,00 

! Αυτόματοι διακόπτες ισχύοςΑΒΒ ΚΩΔ. 45450, 80A 2 130,00   260,00 

! Αυτόματοι διακόπτες ισχύοςΑΒΒ ΚΩΔ. 45451, 100A 2 150,00   300,00 

! Πυκνωτές ΑΒΒ ΚΩΔ. 30672 400 V,    20 KVAR 2 152,00   304,00 

! Πυκνωτές ΑΒΒ ΚΩΔ. 30674 400 V,    25 KVAR 2 170,00   340,00 

! Πυκνωτές ΑΒΒ ΚΩΔ. 30671 400 V,    15 KVAR 2 120,00   240,00 

! Πυκνωτές ΑΒΒ ΚΩΔ. 30670 400 V,    10 KVAR 2 105,00   210,00 

! Πυκνωτές ΑΒΒ ΚΩΔ. 31559 400 V,   12,5 KVAR 2 115,00   230,00 

 Πυκνωτές ΑΒΒ ΚΩΔ. 300179 690 V,  20 KVAR 2 210,00   420,00 

 ΣΥΝΟΛΟ   22.036,36 

 Φ.Π.Α. 24%   
        

5.288,73 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   27.325,09       
 

 Ηράκλειο Αύγουστος  2017 
Εθεωρήθη  

Ο Γενικός Δ/ντής  Ο Συντάκτης 
  

Χ. Παπαματθαιάκης Χ.Τζαμπάζης 
    Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 42.036,36     

Αριθμός Μελέτης 7763/ 18-8-2017  

             

                 «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση  
                                               ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΗ »  

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 
 
 Της επιχείρησης ……………………….…………, Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ. ………..……….………………., έδρα 

……………...., οδός …………………., αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax ………….., email: 

…………………………….. 

                           ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α΄ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Κωδικός Περιγραφή Είδους Ποσότητα Τιμή ΣΥΝΟΛΟ  
1501014 ΓΑΝΤΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 30000 VOLT 3   
6000001 ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ  ΣΤΑΘΜΗΣ  ELECTR.S195/166/230 30   
6000003 ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ  ΤΑΣΗΣ  ELECTR. SY175 380V 15   
6000004 ΧΡΟΝΙΚA PMB01CM24- ELECTR. S1121 220V 15   
6000005 ΡΕΛΕ  ABB  A95-30-11  220V 6   
6000006 ΡΕΛΕ  ΑΒΒ  Α110-30-11  220V 6   
6000007 ΡΕΛΕ  ΑΒΒ  ΕΗ 145-30-11  220V 1   
6000009 ΡΕΛΕ  ΑΒΒ  Α50-30-11  220V 10   
6000010 ΡΕΛΕ  ΒΥΣΜΑΤΙΚΑ  ΤΥΠΟΥ  ΛΥΧΝΙΑΣ  2Ρ  220V 20   
6000011 ΡΕΛΕ  ΒΥΣΜΑΤΙΚΑ  ΤΥΠΟΥ  ΛΥΧΝΙΑΣ  3Ρ  220V 30   
6000012 ΡΕΛΕ  ΒΥΣΜΑΤΙΚΑ  ΤΥΠΟΥ  ΛΥΧΝΙΑΣ  2Ρ  48V 20   
6000013 ΡΕΛΕ  ΒΥΣΜΑΤΙΚΑ  ΤΥΠΟΥ  ΛΥΧΝΙΑΣ  3Ρ  48V 10   
6000014 ΡΕΛΕ  ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ  Α/R  48V 10   
6000015 ΡΕΛΕ  ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ  A/R  220V 10   
6000017 DUROFLEX  ΤΩΝ  29ΜΜ 300   
6000018 DUROFLEX  ΤΩΝ  23 mm 300   
6000026 ΘΕΡΜΙΚΑ 1.7-2.4 ΤΑ25DU2.4 ABB 3   
6000029 ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 3Θ 3x1.5 3Μ 30   
6000030 ΒΑΣΕΙΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ  63Α  ΠΛΗΡΕΣ ΝΕΟΖΕΤ 30   
6000034 ΦΥΣΙΓΓΙΑ  ΜΕΣΗΣ  ΤΑΣΗΣ  16Α  24ΚV 10   
6000037 ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 250Α ΑΒΒ 1   
6000048 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ  ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ  ΡΑΓΑΣ  16 Α 50   
6000050 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ  ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ  ΡΑΓΑΣ  25 Α 20   
6000054 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ  ΝΕΟΖΕΤ  20 Α 100   
6000055 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ  ΝΕΟΖΕΤ  25 Α 200   
6000062 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ  ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ  Ν 1  250 Α 20   
6000063 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ  ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ  Ν 1  200 Α 20   
6000071 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ  ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ  Ν 00  100 Α 100   
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6000072 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ  ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ  Ν 00  80 Α 90   
6000073 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ  ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ  Ν 00  50 Α 50   
6000076 ΠΡΙΖΑ ΟΤΕ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΟΝΗ 6P4C 5   
6000078 ΡΑΓΟΔ/ΤΕΣ  ΠΛΗ.3 Χ 40Α  ΙΙΙ ΠΟΛ.ΚΟΝ. 16   
6000079 ΡΑΓΟΔ/ΤΕΣ ΠΛΗ.3 Χ 63Α  ΚΟΝΤΟΙ 5   
6000081 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ  ΣΚΑΦΑΚΙΑ  2 Χ 36 W  ΑΠΛΑ 5   
6000082 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ  ΣΩΜ.ΣΚΑΦ.ΙΡ 55 ΦΘ.ΣΤΕΓ.2 Χ 36 W 9   

6000085 ΚΑΛΩΔΙΑ  ΝΥL /HO5VV-F  (3 X 0,75 mm2)     
ΕΥΚΑΜΠΤΟ 400   

6000086 ΚΑΛΩΔΙΑ  NYL /HO5VV-F ( 3 X 1,5   mm2 )    
ΕΥΚΑΜΠΤΟ 600   

6000087 ΚΑΛΩΔΙΑ  NYL /HO5VV-F ( 3 X 2,5  mm2)      
ΕΥΚΑΜΠΤΟ 300   

6000089 ΚΑΛΩΔΙΑ  NYAF /HO7V-R  1,5 μαύρο, μπλε ,κόκκινο, 
πράσινο ,καφέ 500   

6000090 ΚΑΛΩΔΙΑ  ΝΥΜ / AO5VV-U  (3 Χ 1,5 mm2 ) 300   
6000093 ΚΑΛΩΔΙΑ  ΝΥΥ / E1VV-U     ( 3 Χ 2,5 mm2 ) 200   

6000105 ΛΑΜΠΕΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΧΑΜΗΛΗΣ  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ  
20W 25   

6000112 ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΕΣ  ΣΟΥΚΟ  ΑΘΡΑΥΣΤ.ΑΡΣΕΝ.(ΦΙΣ) 50   
6000113 ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ  ΣΟΥΚΟ  ΑΘΡΑΥΣΤ.ΘΗΛ.(ΦΙΣ) 50   
6000114 ΤΑΙΝΙΕΣ  ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ 19 Χ 20  TESA FLEX  BDF 700   
6000115 ΤΑΙΝΙΕΣ  ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ  3Μ 30   
6000117 ΚΛΕΜΜΕΝΣ  ΤΩΝ 2,5 mm2 ΣΕΙΡΕΣ 80   
6000118 ΚΛΕΜΜΕΝΣ  ΤΩΝ   6 mm2 ΣΕΙΡΕΣ 60   
6000119 ΚΛΕΜΜΕΝΣ  ΤΩΝ  10 mm2 ΣΕΙΡΕΣ 50   
6000120 ΚΛΕΜΜΕΝΣ  ΤΩΝ  16 mm2 ΣΕΙΡΕΣ 30   
6000121 ΚΛΕΜΜΕΝΣ  ΤΩΝ  25 mm2 ΣΕΙΡΕΣ 45   
6000126 ΡΕΛΕ ΒΥΣΜΑΤΩΤΟ ΜΙΝΙ 24VDC 2CO 12A/230V 50   
6000130 ΚΩΣ  ΠΡΕΣΣΑΣ  Φ8  Ν25  ΒΙΟΚΑΡ 100   

6000161 ΤΑΙΝΙΕΣ  ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ 20 
 

 

6000163 ΘΕΡΜΙΚΟ  ΑΒΒ  Τ75  DU36-52 ΣΝΑΪΝΤΕΡ ΤΥΠΟΣ LRD 
37-50A 5   

6000169 ΚΑΛΩΔΙΑ  ΝΥΥ  4 Χ 4 mm2 260  
  

 ΣΥΝΟΛΟ    
 Φ.Π.Α.24%    

 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 

 
 

 

 

‘Ολες οι τιμές θα πρέπει να αναγράφονται και ολογράφως. 

 

 

ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………… 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 42.036,36     

Αριθμός Μελέτης  7763/18-8- 2017  

          

                 «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση  
                                               ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΗ »  

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

έδρα ……………...., οδός …………………., αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax ………….., 

email: …………………………….. 

                           ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Β΄ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

6000170 ΔΕΜΑΤΙΚΑ  ΚΑΛΩΔΙΩΝ  ΜΗΚ.160 Χ 2,5mm (ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ 
ΤΩΝ 100) 20   

6000176 ΒΑΣΕΙΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ  ΤΑΧ.ΣΤΗΡ.63Α  ΠΛΗΡΕΣ 20   

6000178 ΔΕΜΑΤΙΚΑ 370x3,6mm ΜΑΥΡΑ SAS(ΤΕΜ) (ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ 
ΤΩΝ 100) 20   

6000180 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ  ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ  Ν00 63Α 100   
6000188 ΝΤΟΥΙ   Ε27  ΜΑΥΡΑ 20   
6000195 ΜΠΟΥΤΟΝ  ΠΙΝΑΚΟΣ  OF 25   
6000197 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ  ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  1-0-2  16A 25   

6000203 ΦΛΟΤΕΡ  ΛΥΜΜΑΤΩΝ (ΑΧΛΑΔΙΑ)  ΜΕ  ΚΑΛΩΔΙΟ 15Μ 
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 30   

6000204 ΒΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΒΥΣΜΑΤΙΚΑ  ΡΕΛΕ  2Ρ (8ΠΟΔΙΑ) 50   
6000205 ΒΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΒΥΣΜΑΤΙΚΑ  ΡΕΛΕ  3Ρ (11ΠΟΔΙΑ) 50   
6000215 ΘΕΡΜΙΚΑ  ΑΒΒ  Τ25  DU 6....8,5A 2   
6000223 ΒΥΣΜΑΤΑ  ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΟΥΠΑ)  ΤΩΝ  6ΜΜ (100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 10   
6000227 ΒΥΣΜΑΤΑ  ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ (ΟΥΠΑ)  ΤΩΝ  Μ10 8CM 50   
6000238 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ  ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 30   
6000247 ΚΑΛΩΔΙΑ  ΝΥΥ / E1VV-U ( 5 Χ 2,5mm2 500   
6000248 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 24KV/25A CEF 24-25 15   
6000250 ΧΑΛΚΟΣ  25 mm2 100   
6000255 ΡΕΛΕ  ΑΒΒ  UA  50-30 ΓΙΑ ΠΥΚΝΩΤΕΣ 5   
6000256 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ  ΕΠΑΦΕΣ  ΓΙΑ  ΡΕΛΕ  ΑΒΒ   ΤΥΠΟΥ  CA5-10 150   
6000257 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ  ΕΠΑΦΕΣ  ΓΙΑ  ΡΕΛΕ  ΑΒΒ   ΤΥΠΟΥ  CA5-01 150   

6000264 ΕΡΜΑΡΙΟ  ΠΛΑΣΤ.ΣΤΕΓ. ΜΕ ΚΛΕΙΔ. ΕΞ. 40 Χ 60 ME ΒΑΘΟΣ 
35 cm 5   

6000266 ΕΡΜΑΡΙΟ  ΠΛΑΣΤ.ΣΤΕΓ.50 Χ 60 ME ΒΑΘΟΣ 35 cm 5   
6000267 ΚΟΥΤΙΑ  ΔΙΑΚΛ/ΣΕΩΣ  ΣΤΕΓ.ΠΛΑΣΤ.10 Χ10  ΙΡ65 40   
6000268 ΚΟΥΤΙΑ  ΔΙΑΚΛ/ΣΕΩΣ  ΣΤΕΓ.ΠΛΑΣΤ.15 Χ15  ΙΡ65 30   
6000274 ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ  ΚΑΛΩΔΙΩΝ  35 mm2 50   
6000283 ΚΟΥΤΙ 80x80x40   2764 10   

6000287 ΚΟΛΑΡΑ  [ΔΕΜΑΤΙΚΑ  ΚΑΛΩΔΙΩΝ]  9mm Χ 176mm (ΤΩΝ 100 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 25   
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6000294 ΣΠΡΕΥ  ΜΟΝΩΤΙΚΟ  ΓΙΑ  ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟ  ΕΞΟΠΛ/ΜΟ 10   
6000317 ΚΑΛΩΔΙΑ  ΣΠΥΡΑΛ  ΚΟΜΦΛΕΞ  Φ25 mm 300   
6000318 ΚΑΛΩΔΙΑ  ΣΠΥΡΑΛ  ΚΟΜΦΛΕΞ  Φ32 mm 300   
6000339 ΦΛΟΤΕΡ [ΑΧΛΑΔΙΑ]  ΓΙΑ  ΠΟΣΙΜΟ  ΝΕΡΟ  ΙΡ65 ΚΟΚΚΙΝΑ 20   
6000346 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ  230/24v-10A  K6ES5  931 2   
6000349 ΦΥΣΙΓΓΙΑ  ΑΒΒ  ΜΕΣΗΣ  ΤΑΣΗΣ  24ΚV  40A 7   

6000365 ΡΕΛΕ   ΑΕ50-30-11  24V DC  ΑΝΤΛΙΑ  ΛΥΜΜΑΤΩΝ 
ΣΝΑϊΝΤΕΡ LC1D50ABD 5   

6000402 ΡΕΛΕ 38-30-10 (ΔΙΑΚ.ΑΕΡΟΣ 18KW 100-250 VAC/DC) 5   

6000426 ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ - ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ 
ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 24KV 1   

! ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 50Α 21   
! ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 63Α 20   
! ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΝΕΟΖΕΤ 50Α 100   
! ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΝΕΟΖΕΤ 35Α 100   
! ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 1000V ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ 6   
! ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED IP65 30W 10   
! ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED IP65 50W 10   
! ΛΑΜΠΕΣ LED 0,60CM ΜΗΚΟΣ 20   
! ΛΑΜΠΕΣ LED 1,2M ΜΗΚΟΣ 20   
! ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ 4 Χ 40 1000   
! ΒΙΔΕΣ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΕΣ 3 Χ 1,6 cm 1000   
! ΒΙΔΕΣ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΕΣ 3 Χ 3 cm 1000   
! ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΦΘΟΡΙΟΥ 1Χ15 W 14   
! ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 15W/865 ECOLUX 30   
! ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ F18W/840 GE 30   
! STARTER ΦΘΟΡΙΟΥ 22 W GE 50   
  ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ ΑΒΒ ΤΥΠΟΥ POLIM - D 16 L 30   

! Ρελέ ΑΒΒ ΚΩΔ. 25314 380 VAC εώς 10 KVAR 2   

! Ρελέ ΑΒΒ ΚΩΔ. 25309 380 VAC εώς 15 KVAR 2   

! Ρελέ ΑΒΒ ΚΩΔ. 25310 380 VAC εώς 25 KVAR 2   

! Ρελέ ΑΒΒ ΚΩΔ. 25311 380 VAC εώς 35 KVAR 2   

! Ρελέ ΑΒΒ ΚΩΔ. 25312 380 VAC εώς 40 KVAR 2   

! Ρελέ ΑΒΒ ΚΩΔ. 25313 380 VAC εώς 50 KVAR 2   

! Αυτόματοι διακόπτες ισχύοςΑΒΒ ΚΩΔ. 45457, 63A 2   

! Αυτόματοι διακόπτες ισχύοςΑΒΒ ΚΩΔ. 45450, 80A 2   

! Αυτόματοι διακόπτες ισχύοςΑΒΒ ΚΩΔ. 45451, 100A 2   

! Πυκνωτές ΑΒΒ ΚΩΔ. 30672 400 V,    20 KVAR 2   

! Πυκνωτές ΑΒΒ ΚΩΔ. 30674 400 V,    25 KVAR 2   

! Πυκνωτές ΑΒΒ ΚΩΔ. 30671 400 V,    15 KVAR 2   

! Πυκνωτές ΑΒΒ ΚΩΔ. 30670 400 V,    10 KVAR 2   

! Πυκνωτές ΑΒΒ ΚΩΔ. 31559 400 V,   12,5 KVAR 2   

 Πυκνωτές ΑΒΒ ΚΩΔ. 300179 690 V,  20 KVAR 2   

 ΣΥΝΟΛΟ    

 Φ.Π.Α. 24%    

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    
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                                      ‘Όλες οι τιμές θα πρέπει να αναγράφονται και ολογράφως. 

 

 

ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………… 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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