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UU∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 Ιωάννης Ρασούλης, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισµό µε 
σφραγισµένες προσφορές η δηµόσια σύµβαση  προµήθειας υλικών, µε τίτλο «Προµήθεια 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Server και Προγραµµάτων Μηχανογράφησης» συνολικού 

προϋπολογισµού τριάντα οκτώ χιλιάδων  εξακοσίων (38.600,00) ευρώ, 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.∆Η.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 ∆ΕΥΑΗ 42TU42TUwww.deyah.grU42TU42T. 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 30/11/2017 ηµέρα Πέµπτη 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 

προϋπολογισµού ή των προϋπολογισµών. Οι ποσότητες και η αξία των ζητούµενων 
υπηρεσιών είναι οι ακόλουθες:  

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 

30213300-8 Η/Υ , Οθόνες Η/Υ κ.λ.π. τεµάχια 17.250,00 
30211000-1 Server  τεµάχια 14.000,00 





48600000-4 Προγράµµατα και Λειτουργικό 
Σύστηµα 

τεµάχια 7.350,00 

 
 

 
Σύνολο  38.600,00 

 
 
Αναθέτουσα αρχή: ∆ΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ιεύθυνση: Κων. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά 4T4TΤ.Κ. 1T4T1T4T71500 1T1T 2T2TΗράκλειο. 

10T10TΤηλέφωνο 1T10T1T10T: 2810-529379 

Fax1T1T: 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 ∆ήµων και Κοινοτήτων».  

• Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης 
διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

• Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας 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 ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου 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 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

• Της µε αριθµό 361/2017 απόφασης του ∆.Σ της ∆ΕΥΑΗ, περί έγκρισης Ανάληψης 
δαπάνης. 

• Της µε αριθµό 322/2017 απόφασης του ∆.Σ της ∆ΕΥΑΗ, 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 30/11/2017 ηµέρα Πέµπτη ώρα έναρξης 10:00π.µ 

και µέχρι την 10:30 π.µ. ώρα, ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 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 ∆ιαγωνισµού, η οποία αποτελείται από  
υπαλλήλους της ∆ΕΥΑΗ και ορίσθηκε µε την 13/2017 απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΗ µε 
Α∆Α:7Χ∆ΕΟΡΙΗ-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 

∆ιαγωνισµού. 

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 ∆ΕΥΑΗ, 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: 4T4T Τ.Κ. 1T4T1T4T715001T1T 2T2TΗράκλειο 2T2T, 

τηλέφωνο: 2810-529379, Fax 1T1T: 2810-263678, 1T1Te-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 

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

εξουσιοδοτηµένα προς τούτο πρόσωπα. 

Άρθρο 5 

∆ικαιολογητικά 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 ∆ιοικητικού 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. 

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 ∆ιοικητικό 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 ∆ιευθύνων 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 ∆ηµόσια 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 ∆.Σ της ∆ΕΥΑΗ, η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν Η ∆ΕΥΑΗ 

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 ∆ιοικητικού 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. 
∆εν 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 ∆ιοικητικού 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 ∆ηµοσίων 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.∆.Ε. ή να παρέχεται µε 
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του 

αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο 

παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, 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 
∆ΕΥΑΗ 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 ∆ΕΥΑΗ υποχρεούται στην παραλαβή, κατά δύο (2) µήνες. 
 

στ) Οι υπηρεσίες της ∆ΕΥΑΗ 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 ∆ΕΥΑΗ. 





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 «∆ικαιολογητικά 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 «∆ικαιολογητικά 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. 
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. 
∆ιευκρινίσεις 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. 

 

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 

 ∆εν γίνονται δεκτές µε ποινή αποκλεισµού εναλλακτικές προσφορές, καθώς και όσες 
αναφέρονται σε µέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας ανά προϋπολογισµό 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  ∆ΕΥΑΗ, 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 ∆.Σ της ∆ΕΥΑΗ, κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας 
υπηρεσίας. Η απόφαση αναρτάται στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 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 ∆.Σ της 
∆ΕΥΑΗ, 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 ∆ηµοσίου 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 ∆ΕΥΑ 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. 

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 ∆ιαγωνισµού, επικυρώνονται µε 
απόφαση του ∆.Σ  της ∆ΕΥΑΗ, 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 

∆ικαιολογητικά 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: 

• 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 
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. ∆εν θα 

προσκοµίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα µέλη των ∆ιοικητικών 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 ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του στο ∆.Σ. της 
∆ΕΥΑΗ,  για τη λήψη απόφασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως 
εκπτώτου, είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας, είτε κατακύρωσης της σύµβασης. Το 

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 ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΗ και η 

σχετική απόφαση υποβάλλεται στο Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 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 ∆.Σ της ∆ΕΥΑΗ 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 

∆ΕΥΑ Ηρακλείου  δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες.  
2. Η ∆ΕΥΑ 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. 
Άρθρο 16 

Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης 

1. Ο χρόνος παράδοσης των υλικών ορίζεται 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 ∆ΕΥΑ 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 ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικού  

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 ∆ιοικητικού 

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 ∆.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 

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 ∆ιοικητικού 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 

∆ιοικητικού 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 ∆ηµοτικού 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. 

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 ∆ΕΥΑΗ. 

 

Άρθρο 19 

Κανόνες ∆ηµοσιότητας της ∆ιακήρυξης - Κρατήσεις 

1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες από το Τµήµα Προµηθειών  και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της  ∆ΕΥΑ 

Ηρακλειου: www.deyah.gr. 

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

καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ., θα δηµοσιευτεί σε µία ηµερήσια τοπική και µία εβδοµαδιαία 

εφηµερίδα και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της  ∆ΕΥΑΗ. 





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

http://www.deyah.gr. 

4. Τον ανάδοχο ή τους αναδόχους της προµήθειας βαρύνουν όλες οι νόµιµες 
κρατήσεις (υπέρ ∆ηµοσίου, Ε.Α.Α.∆Η.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. 322/2017 (Α∆Α: 6ΡΤΝΟΡΙΗ-ΕΧΕ) 

απόφαση του ∆.Σ της ∆ΕΥΑΗ. 

 

 

 

 

                                                                  Ηράκλειο Σεπτέµβριος 2017 

                                                                  Ο Πρόεδρος της ∆ΕΥΑΗ 

 

 

                                                                     Ιωάννης Ρασούλης 
 
 

 





∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
38.600,00€     

Αριθµός Μελέτης  10943/17-11- 2017  
 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1: ∆ιατάξεις 

Η εκτέλεση της  προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις: 
• Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».  

• Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης 
διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

• Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας 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 ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου 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 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

• Της µε αριθµό 361/2017 απόφασης του ∆.Σ της ∆ΕΥΑΗ, µε Α∆Α:6Ε17ΟΡΙΗ-Ο1Χ 

περί έγκρισης της 167/2017 Πρότασης Ανάληψης ∆απάνης. 
• Της µε αριθµό 322/2017 απόφασης του ∆.Σ της ∆ΕΥΑΗ, µε Α∆Α:6ΡΤΝΟΡΙΗ-ΕΧΕ 

περί έγκρισης διενέργειας της υπηρεσίας, των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων 
διακήρυξης. 
 

Άρθρο 2: Συµβατικά στοιχεία 

Τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας είναι: 
1. ∆ιακήρυξη δηµοπρασίας 
2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων   
3. Τεχνική περιγραφή   

4. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 





5. Τιµολόγιο προσφοράς 
 

Άρθρο 3: (-Προµήθεια) 

α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την «Προµήθεια Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών, Server και Προγραµµάτων Μηχανογράφησης ». 

 

β) Τόπος παράδοσης των προµηθειών είναι τα γραφεία της ∆ΕΥΑ Ηρακλείου που βρίσκονται 
στην οδό Κων. Χατζηγεωργίου 2 – Φοινικιά ,  Ηράκλειο. 

 

γ) Προϋπολογισθείσα δαπάνη 38.600,00  ΕΥΡΩ 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 ∆ιακήρυξης. 
 

Άρθρο 5:   Χρόνος εκτέλεσης της  προµήθειας. 

Το χρονικό διάστηµα  της προµήθειας  των υλικών είναι 6 µήνες. 
Η παράδοση της «Προµήθειας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών , Server και 
Προγραµµάτων Μηχανογράφησης» θα πραγµατοποιείται ως εξής: 
∆ευτέρα – Παρασκευή από τις 8:00 π.µ – 15:00µ.µ.  

 

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 ∆ΕΥΑ Ηρακλείου. Κατά τη διαδικασία παραλαβής 
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 (6 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 ∆ΕΥΑΗ. 

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 ειδών θα πρέπει να βρίσκεται µέσα στα όρια που θέτουν οι 
Τεχνικές Προδιαγραφές.   
 

Άρθρο 10: Εναλλακτικές Προσφορές  ( της προµήθειας)  

∆εν γίνονται δεκτές µε ποινή αποκλεισµού εναλλακτικές προσφορές, καθώς και όσες 
αναφέρονται σε µέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας των προς προµήθειας υλικών. 
 
 

             Ηράκλειο Σεπτέµβριος 2017 
       Εθεωρήθη  
 Ο Γενικός ∆/ντής                    Ο Συντάκτης 
  
Χ.Παπαµατθαιάκης                    

                   Π. Μπαριτάκης 
      Υπεύθυνος Μηχανογράφησης 

 
 
 
 

 





∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
38.600,00€     

Αριθµός Μελέτης  10943/17-11-2017  
 

            

«Προµήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Server  

και Προγραµµάτων Μηχανογράφησης »  
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 

 

1.  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ Η/Υ ΤΜΗΜΑΤΩΝ : 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΠΑΠΑ ΤΙΤΟΥ, ΝΟΜΙΚΟΣ , Σύνολο 6 Η/Υ 

Υπολογιστής ΔΕΥΑΗ 
Επεξεργαστής Επεξεργαστής της οικογένειας x64, 

Τουλάχιστον με 2 Cores,  
Τουλάχιστον με 4 Threads, 

Τουλάχιστον Ταχύτητα 3.0 GHz 
(Συμβατός με το λειτουργικό 

σύστημα Windows 7 Pro Greek) 
Μνήμη 8 GB DDR 4 

Κάρτα γραφικών Είτε κάρτα γραφικών onboard της 
μητρικής, 

είτε κάρτα γραφικών αυτόνομη 
Σκληρός Δίσκος Οποιοσδήποτε αξιόπιστος 

τουλάχιστον 500GB 
Μητρική Οποιαδήποτε αξιόλογη να 

υποστηρίζει το σύστημα 
Τροφοδοτικό Οποιοδήποτε αξιόπιστο να 

καλύπτει τις ανάγκες του 
συστήματος 





Οθόνη Αξιόπιστη 19 ιντσών 
(FULL HD, 

Τετράγωνη 5:4) 
Λειτουργικό Σύστημα Windows 7 Pro, 

MS Office 2016 
Περιφερειακά Πληκτρολόγιο ενσύρματο , 

Ποντίκι με εργονομικό σχεδιασμό 
Οπτικός Δίσκος  Οποιοδήποτε αξιόπιστο DVDRW 

Θύρα Για εκτυπωτές Dot Matrix 

Εγγύηση On Site τουλάχιστον 3 έτη 

Οι υπολογιστές θα πρέπει να είναι απαραίτητα γνωστής επώνυμης εταιρίας του εμπορίου. 
Εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία και όλες τις πρόσφατες αναβαθμίσεις (updates) 
του λογισμικού. 

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ Η/Υ ΤΜΗΜΑΤΩΝ : 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

Υπολογιστής ΔΕΥΑΗ 
Επεξεργαστής Επεξεργαστής της οικογένειας x64, 

Τουλάχιστον με 4 Cores,  
Τουλάχιστον με 4 Threads, 

Τουλάχιστον Ταχύτητα 3.0 GHz 
(Συμβατός με το λειτουργικό 

σύστημα Windows 7 Pro Greek) 
Μνήμη 8 GB DDR 4 

Κάρτα γραφικών Κάρτα γραφικών αυτόνομη με 
μνήμη τουλάχιστον 2GB ικανή για 

αναπαραγωγή βίντεο FULL HD 
Σκληρός Δίσκος Οποιοσδήποτε αξιόπιστος 

τουλάχιστον 1TB 
Μητρική Οποιαδήποτε αξιόλογη να 

υποστηρίζει το σύστημα 
Τροφοδοτικό Οποιοδήποτε αξιόπιστο να 

καλύπτει τις ανάγκες του 
συστήματος 





Οθόνη Αξιόπιστη 22 ιντσών 
(Widescreen FULL HD) 

Λειτουργικό Σύστημα Windows 7 Pro, 
MS Office 2016 

Περιφερειακά Πληκτρολόγιο ενσύρματο , 
Ποντίκι με εργονομικό σχεδιασμό 

Οπτικός Δίσκος  Οποιοδήποτε αξιόπιστο DVDRW 

Εγγύηση On Site τουλάχιστον 3 έτη 

Οι υπολογιστές θα πρέπει να είναι απαραίτητα γνωστής επώνυμης εταιρίας του εμπορίου. 
Εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία και όλες τις πρόσφατες αναβαθμίσεις (updates) 
του λογισμικού. 

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ Η/Υ ΤΜΗΜΑΤΩΝ : 
Η/M 

Υπολογιστής ΔΕΥΑΗ 
Επεξεργαστής Επεξεργαστής της οικογένειας x64, 

Τουλάχιστον με 2 Cores,  
Τουλάχιστον με 4 Threads, 

Τουλάχιστον Ταχύτητα 3.0 GHz 
(Συμβατός με το λειτουργικό 

σύστημα Windows 7 Pro Greek) 
Μνήμη 8 GB DDR 4 

Κάρτα γραφικών Είτε κάρτα γραφικών onboard της 
μητρικής, 

είτε κάρτα γραφικών αυτόνομη 
Σκληρός Δίσκος Οποιοσδήποτε αξιόπιστος 

τουλάχιστον 1TB 
Μητρική Οποιαδήποτε αξιόλογη να 

υποστηρίζει το σύστημα 
Τροφοδοτικό Οποιοδήποτε αξιόπιστο να 

καλύπτει τις ανάγκες του 
συστήματος 

Οθόνη Αξιόπιστη 22 ιντσών 
(Widescreen FULL HD) 





Λειτουργικό Σύστημα Windows 7 Pro, 
MS Office 2016 

Περιφερειακά Πληκτρολόγιο ενσύρματο , 
Ποντίκι με εργονομικό σχεδιασμό 

Οπτικός Δίσκος  Οποιοδήποτε αξιόπιστο DVDRW 

Εγγύηση On Site τουλάχιστον 3 έτη 

Οι υπολογιστές θα πρέπει να είναι απαραίτητα γνωστής επώνυμης εταιρίας του εμπορίου. 
Εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία και όλες τις πρόσφατες αναβαθμίσεις (updates) 
του λογισμικού. 

4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΘΟΝΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 
Οθόνη Αξιόπιστη 19 ιντσών 

(FULL HD, 
Τετράγωνη 5:4) 

 
Η/Μ, Βιολογικός 
Οθόνη Αξιόπιστη 22 ιντσών 

(Widescreen FULL HD) 
 

5. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ USB STICK 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, H/M  
Χωρητικότητα 32 GB 
Σύνδεση USB 3.0 
 

6. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: 
Χωρητικότητα 1 TB 

Μέγεθος Δίσκου 2.5 ίντσες 

Σύνδεση USB 3.0 

Max Ρυθμός Μεταφοράς USB 5 Gbit/sec 

Χρώμα Μαύρο 





7. ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ NAS 
Hardware Specifications 

CPU 

CPU Model Intel Pentium N3710 

CPU Architecture 64-bit 

CPU Frequency Quad Core 1.6 burst up to 2.56 GHz 

Hardware Encryption 
Engine (AES-NI) YES 

Hardware Transcoding 
Engine 

H.264 (AVC), H.265 (HEVC), MPEG-2 and VC-1; maximum 
resolution: 4K (4096 x 2160); maximum frame rate per second 
(FPS): 30 

Memory 

System Memory 8 GB DDR3 

Storage 

Drive Bays 4 

Maximum Drive Bays 
with Expansion Unit 

9 

Compatible Drive 
Type*  

• 3.5" SATA HDD 
• 2.5" SATA HDD 
• 2.5" SATA SSD 

Maximum Internal Raw 
Capacity 

40 TB (10 TB drive x 4) (Capacity may vary by RAID types) 

Maximum Raw 
Capacity with 
Expansion Units 

90 TB (10 TB drive x 9) (Capacity may vary by RAID types) 

Maximum Single 108 TB 





Volume Size 
Hot Swappable Drive YES 

External Ports 
RJ-45 1GbE LAN Port 2 (with Link Aggregation / Failover support) 
USB 3.0 Port 3 
eSATA Port 1 

File System 
Internal Drives • Btrfs 

• EXT4 

External Drives • Btrfs 
• EXT4 
• EXT3 
• FAT 
• NTFS 
• HFS+ 
• exFAT* 

Notes exFAT Access is purchased separately in Package Center. 
Appearance 

Size (Height x Width x 
Depth) 

165 mm x 203 mm x 233.2 mm  

Weight 2.04 kg  
Others 

System Fan 92 mm x 92 mm x 2 pcs 
Fan Speed Mode • Cool Mode 

• Quiet Mode 

Wireless Support 
(dongle) YES 

Brightness adjustable 
front LED indicators YES 

Power Recovery YES 
Noise Level* 19.4 dB(A)  
Scheduled Power 
On/Off YES 

Wake on LAN/WAN YES 





Power Supply Unit / 
Adapter 

100W  

AC Input Power 
Voltage 

100V to 240V AC 

Power Frequency 50/60 Hz, Single Phase 
Power Consumption* 30 W (Access)  

13 W (HDD Hibernation)  
British Thermal Unit 102.4 BTU/hr (Access)  

44.4 BTU/hr (HDD Hibernation)  
Environment Temperature 

Operating 
Temperature 

5°C to 40°C (40°F to 104°F) 

Storage Temperature -20°C to 60°C (-5°F to 140°F) 
Relative Humidity 5% to 95% RH 

Certification • FCC Class 
• CE Class B 
• BSMI Class B 

Warranty 3 Years 
DSM Specifications 
Storage Management 

Maximum Internal 
Volume Number 

512 

Maximum iSCSI Target 
Number 

32 

Maximum iSCSI LUN 256 
iSCSI LUN 
Clone/Snapshot, 
Windows ODX 

YES 

Supported RAID Type • Hybrid RAID 
• Basic 
• JBOD 
• RAID 0 
• RAID 1 
• RAID 5 
• RAID 6 
• RAID 10 

RAID Migration • Basic to RAID 1 





• Basic to RAID 5 
• RAID 1 to RAID 5 
• RAID 5 to RAID 6 

Volume Expansion with 
Larger HDDs 

• Hybrid RAID 
• RAID 1 
• RAID 5 
• RAID 6 

Volume Expansion by 
Adding a HDD 

• Hybrid RAID 
• RAID 5 
• RAID 6 
• JBOD 

Global Hot Spare 
Supported RAID Type 

• Hybrid RAID 
• RAID 1 
• RAID 5 
• RAID 6 
• RAID 10 

SSD Support 
SSD Read/Write Cache  YES 
SSD TRIM YES 

File Sharing Capacity 
Maximum Local User 
Accounts 

2048 

Maximum Local Groups 256 
Maximum Shared 
Folder 

512 

Maximum Shared 
Folder Sync Tasks 

8 

Maximum Concurrent 
CIFS/AFP/FTP 
Connections 

512 (2GB RAM) / 2048 (8GB RAM) 

Windows Access 
Control List (ACL) 
Integration 

YES 

NFS Kerberos 
Authentication YES 

High Availability Manager YES 





Log Center YES 
Syslog Events per 
Second 

800 

Virtualization 
VMware vSphere 5 
with VAAI YES 

VMware vSphere 6 
with VAAI YES 

Windows Server 2012 YES 
Windows Server 2012 
R2 YES 

Citrix Ready YES 
OpenStack YES 

Add-on Packages 
Antivirus by McAfee 
(Trial) YES 

Central Management 
System YES 

Chat YES 
Maximum Users 200 
Notes • The number of concurrent HTTP connections for Chat 

was configured to the maximum. 
• CPU and RAM usage were both under 80% when the 

number of maximum users was reached. 
• For tested models with expandable memory, the 

maximum amount of RAM was installed. 

Cloud Station Server YES 
Maximum Number of 
Concurrently 
Connected Devices 

512 (2GB RAM) / 2000 (8GB RAM) 

Maximum Number of 
Synced Files (btrfs) 

500,000 / single file reaction time 714 ms 

Maximum Number of 
Synced Files (ext4) 

500,000 / single file reaction time 477 ms 

DDSM YES 
Maximum DDSM 
Number (Licenses 

2 (2GB RAM) / 10 (8GB RAM) (including 1 Free License)   





required) 
Document Viewer YES 
Download Station YES 

Maximum Concurrent 
Download Tasks 

80 

exFAT Access (optional) YES 
MailPlus / MailPlus Server YES 

Free Email Accounts 5 (Licenses required for additional accounts) 
Recommended 
MailPlus Client Number 

Up to 100 (8GB RAM) / 50 (2GB RAM) 

Maximum Server 
Performance 

603,000 (Btrfs) / 587,000 (EXT4) emails per day, approx. 18.4 GB 
(Btrfs) / 17.9 GB (EXT4) 

Notes • The CPU and RAM usages were both under 80% when 
testing recommended client numbers. 

• For tested models with expandable memory, the 
maximum amount of RAM was installed. 

• Read-write SSD cache was enabled in 5-bay (and above) 
NAS models with 2 SSDs units installed. 

• The performance of the mail system will slightly 
decrease in high-availability mode due to data 
synchronization between the two servers. 

• Functions that were enabled in all of the tests above: 
anti-spam, anti-virus, DNSBL, greylist, content scan, full-
text search (English only). 

Media Server YES 
DLNA Certification YES 

Office YES 
Maximum Users 200 
Maximum 
Simultaneous Editing 
Users 

80 

Notes • CPU and RAM usage were both under 80% when the 
number of maximum users was reached. 

• For tested models with expandable memory, the 
maximum amount of RAM was installed. 

• Client performance may affect maximum simultaneous 
editing users. Client PCs used for testing: Intel Core i3-
3220 / 8GB RAM 





Snapshot Replication YES 
Maximum Snapshots 
per Shared Folder 

1024 

Maximum Snapshots of 
all Shared Folder 

65536 

Surveillance Station YES 
Maximum IP cam 
(Licenses required) 

40 (including 2 Free License)  

Total FPS (H.264)* 1200 (2GB RAM) / 1200 (8GB RAM) FPS @ 720p (1280x720)  
800 (2GB RAM) / 1000 (8GB RAM) FPS @ 1080p (1920×1080)  
300 (2GB RAM) / 400 (8GB RAM) FPS @ 3M (2048x1536)  
250 (2GB RAM) / 250 (8GB RAM) FPS @ 5M (2591x1944) 

Total FPS (MJPEG)* 500 (2GB RAM) / 800 (8GB RAM) FPS @ 720p (1280x720)  
150 (2GB RAM) / 300 (8GB RAM) FPS @ 1080p (1920×1080)  
100 (2GB RAM) / 160 (8GB RAM) FPS @ 3M (2048x1536)  
72 (2GB RAM) / 120 (8GB RAM) FPS @ 5M (2591x1944) 

Notes Surveillance Station throughput is tested with Axis network 
camera, using continuous recording with live view from 
Surveillance Station and motion detection by camera. Live view and 
recording are sharing the same stream from the camera. 

Video Station YES 
Video Transcoding 4K Group 1  
Maximum Transcoding 
Channel Number 

1 channel, 30 FPS @ 4K (4096 x 2160), H.264 (AVC)/H.265 (HEVC) 
or 3 channels, 30 FPS @ 1080p (1920×1080), H.264 (AVC)/H.265 
(HEVC)/MPEG-2/VC-1 

VPN Server YES 
Maximum Connections 20 

Environment & Packaging 
Environment RoHS Compliant 
Packaging Content • Main Unit X 1 

• Welcome Note X 1 
• Accessory Pack X 1 
• AC Power Adapter X 1 
• AC Power Cord X 1 
• RJ-45 LAN Cable X 2 

Optional Accessories • Surveillance Device License Pack 
• Expansion Unit: DX513 X 1 
• VS360HD 





8. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ NAS (X4) : 
GENERAL 
Capacity 8 TB 
Interface SATA 6Gb/s 
Buffer Size 128 MB 
Weight 22.93 oz 
INTERFACE PROVIDED 
Qty 1 
Connector Type 7 pin Serial ATA 
Storage Interface Serial ATA-600 
MISCELLANEOUS 
Color Category black 
PERFORMANCE 
Drive Transfer Rate 600 MBps (external) 
Spindle Speed 5400 rpm 
EXPANSION & CONNECTIVITY 
Interfaces 1 x SATA 6 Gb/s - 7 pin Serial ATA 
 
HARD DRIVE 
Form Factor 3.5" x 1/3H 
Spindle Speed 5400 rpm 
Features 24x7 availability, 3D Active Balance Plus, Advanced Format technology, NAS compatible, 
NASware technology 
Hard Drive Type internal hard drive 
Form Factor (Short) 3.5" 
Form Factor (metric) 8.9 cm x 1/3H 
Form Factor (Short) (metric) 8.9 cm 
Storage Interface Serial ATA-600 
Interface Serial ATA-600 
Data Transfer Rate 600 MBps 
Buffer Size 128 MB 





Load / Unload Cycles 600,000 
SYSTEM REQUIREMENTS 
OS Required Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 
ENVIRONMENTAL PARAMETERS 
Min Operating Temperature 32 °F 
Max Operating Temperature 158 °F 
Sound Emission 29 dBA 
Type internal 
Form Factor 3.5" x 1/3H 
Form Factor (metric) 8.9 cm x 1/3H 
Total Qty 1 
POWER CONSUMPTION 
Mode idle, read, sleep, standby, write 
Value 0.4 Watt, 5.2 Watt, 6.4 Watt 
DIMENSIONS & WEIGHT 
Width 4 in 
Depth 5.8 in 
Height 1 in 
Weight 22.93 oz 
SERVICE & SUPPORT 
Type 3 years warranty 
SERVICE & SUPPORT DETAILS 
Full Contract Period 3 years 
Type limited warranty 
SHOCK & VIBRATION TOLERANCE 
Shock Acceleration (Operating) 65 g 
Shock Duration (Operating) 2 ms 
Shock Acceleration (Non-operating) 250 g 
Shock Duration (Non-operating) 2 ms 
 





9. SERVER Δ/Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Χαρακτηριστικά για SERVER Δ/Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 2 Χ Intel Xeon E5-2609v4 1.7GHz 20M 
CACHE, 8C, 85W Kit 

ΜΝΗΜΗ (RAM) 128 Gb 8 Χ MEMORY 16GB 2400MHZ 
RDIMM DDR4 2RX8 

ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ Matrox G200 / 8GB Shared 
ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 1X256GB SSD+RLS+ARM συν : 

8 X 600GB SAS 15K 12GBPS 3.5in HYBRID 
HOT PL 

CONTROLLER Controller PERC H730 1GB Cache, iDRAC8 
Enterprise 

ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 10/100/1000 Mbps 
ΜΟΝΑΔΑ OPTICAL DVD RW Multi Burner 
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ Οποιοδήποτε αξιόπιστο 
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ 1+1 PSU 555 W 
ΠΟΝΤΙΚΙ Οποιοδήποτε αξιόπιστο 
 MS OFFICE 2016 
ΕΓΓΥΗΣΗ 5 Χρόνια on site 
Εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 

10. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ WINDOWS 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
1 WinSvrSTDCore 2016 OLP 2Lic NL Gov CoreLic 1  
2 WinSvrCAL 2016 OLP NL Gov DvcCAL (α) (ποσότητα 25) 
 

11. ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ SQL 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
1 SQLSvrStd 2016 OLP NL Gov (ποσότητα 1)  
2 SQLCAL 2016 OLP NL Gov DvcCAL (ανά χρήστη) (α) (ποσότητα 25) 
 

 

             Ηράκλειο Σεπτέµβριος 2017 
       Εθεωρήθη  
 Ο Γενικός ∆/ντής                    Ο Συντάκτης 
  
Χ.Παπαµατθαιάκης                    

                   Π. Μπαριτάκης 
      Υπεύθυνος Μηχανογράφησης 

 

 





∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 38.600,00€    

Κ.Α 14.03.0013  

Αριθµός Μελέτης  10943/17-11- 2017  
 

                                    Α΄ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Η/Υ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

             Ηράκλειο Σεπτέµβριος 2017 
       Εθεωρήθη  
 Ο Γενικός ∆/ντής                    Ο Συντάκτης 
  
Χ.Παπαµατθαιάκης                    

                   Π. Μπαριτάκης 
      Υπεύθυνος Μηχανογράφησης 

 

α/α Περιγραφή ειδών 
CPV : 30213300-8 

Μονάδα Ποσότητα Τιμή 
μονάδος 

Σύνολο 

1 Επιτραπέζιοι Ηλεκτρονικοί 
Υπολογιστές για τμήματα 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, 
ΠΑΠΑ ΤΙΤΟΥ, ΝΟΜΙΚΟΣ,  Η/Μ 

Τεμ. 8 1.200,00 9.600,00 

2 Επιτραπέζιοι Ηλεκτρονικοί 
Υπολογιστές για τμήματα 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ, ΜΕΛΕΤΩΝ, 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

Τεμ. 3 1.400,00 4.200,00 

3 Δικτυακός Δίσκος NAS Τεμ. 1 700,00 700,00 
4 Σκληρός Δίσκος για σύστημα NAS Τεμ. 4 450,00 1.800,00 
5 Οθόνη Η/Υ Τεμ. 4 200,00 800,00 
6 USB STICK Τεμ. 2 25,00 50,00 
7 Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος 1TB Τεμ. 1 100,00 100,00 
  ΣΥΝΟΛΟ                      17.250,00 
  ΦΠΑ 24% 4.140,00 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 21.390,00 





∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 38.600,00€    

Κ.Α 14.03.0016  

Αριθµός Μελέτης : 10943/17-11- 2017  
 

                                    Β΄ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
SERVER Δ/Ο Υπηρεσίας 

 

 

 

 

             Ηράκλειο Σεπτέµβριος 2017 
       Εθεωρήθη  
 Ο Γενικός ∆/ντής                    Ο Συντάκτης 
  
Χ.Παπαµατθαιάκης                    

                   Π. Μπαριτάκης 
      Υπεύθυνος Μηχανογράφησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

α/α Περιγραφή ειδών 
CPV :  30211000-1 

Μονάδα Ποσότητα Τιμή 
μονάδος 

Σύνολο 

1 Server Δ/Ο Υπηρεσίας Τεμ. 1 14.000,00 14.000,00 
  ΣΥΝΟΛΟ                      14.000,00 
  ΦΠΑ 24% 3.360,00 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 17.360,00 





∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 38.600,00€    

Κ.Α 14.03.0018 

Αριθµός Μελέτης :10943 /17-11- 2017  
 

                                    Γ΄ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Προγράμματα και Λειτουργικό σύστημα 

 

 

             Ηράκλειο Σεπτέµβριος 2017 
       Εθεωρήθη  
 Ο Γενικός ∆/ντής                    Ο Συντάκτης 
  
Χ.Παπαµατθαιάκης                    

                   Π. Μπαριτάκης 
      Υπεύθυνος Μηχανογράφησης 

 

 

 

 

 

α/α Περιγραφή ειδών 
CPV :  48600000-4 

Μονάδα Ποσότητα Τιμή 
μονάδος 

Σύνολο 

1 WinSvrSTDCore 2016 OLP 2Lic NL 
Gov CoreLic 

Τεμ. 1 800,00 800,00 

2 WinSvrCAL 2016 OLP NL Gov 
DvcCAL 

Τεμ. 25 30,00 750,00 

3 SQLSvrStd 2016 OLP NL Gov Τεμ. 1 800,00 800,00 
4 SQLCAL 2016 OLP NL Gov DvcCAL 

(ανά χρήστη) 
Τεμ. 25 200,00 5.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ                      7.350,00 
  ΦΠΑ 24% 1.764,00 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.114,00 





ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 38.600,00€     

Αριθμός Μελέτης:10943 /17-11- 2017  
 

          Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

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

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

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

Η/Υ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………… 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

α/α Περιγραφή ειδών 
CPV : 30213300-8 

Μονάδα Ποσότητα Τιμή 
μονάδος 

Σύνολο 

1 Επιτραπέζιοι Ηλεκτρονικοί 
Υπολογιστές για τμήματα 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΠΑΠΑ 
ΤΙΤΟΥ, ΝΟΜΙΚΟΣ,  Η/Μ 

Τεμ. 8   

2 Επιτραπέζιοι Ηλεκτρονικοί 
Υπολογιστές για τμήματα 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ, ΜΕΛΕΤΩΝ, 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

Τεμ. 3   

3 Δικτυακός Δίσκος NAS Τεμ. 1   

4 Σκληρός Δίσκος για σύστημα NAS Τεμ. 4   

5 Οθόνη Η/Υ Τεμ. 4   

6 USB STICK Τεμ. 2   

7 Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος 1TB Τεμ. 1   

  ΣΥΝΟΛΟ                       

  ΦΠΑ 24%  

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  





ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 38.600,00€     

Αριθμός Μελέτης : 10943/17-11- 2017  
 

          Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

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

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

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

 

SERVER Δ/Ο Υπηρεσίας 

 

 

 

 

 

 

ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………… 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 

 

 

α/α Περιγραφή ειδών 
CPV :  30211000-1 

Μονάδα Ποσότητα Τιμή 
μονάδος 

Σύνολο 

1 Server Δ/Ο Υπηρεσίας Τεμ. 1   
  ΣΥΝΟΛΟ                       
  ΦΠΑ 24%  
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  





ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 38.600,00€     

Αριθμός Μελέτης: 10943/17-11- 2017  
 

          Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

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

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

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

 

Προγράμματα και Λειτουργικό σύστημα 

 

 

ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………… 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

α/α Περιγραφή ειδών 
CPV :  48600000-4 

Μονάδα Ποσότητα Τιμή 
μονάδος 

Σύνολο 

1 WinSvrSTDCore 2016 OLP 2Lic NL 
Gov CoreLic 

Τεμ. 1   

2 WinSvrCAL 2016 OLP NL Gov 
DvcCAL 

Τεμ. 25   

3 SQLSvrStd 2016 OLP NL Gov Τεμ. 1   
4 SQLCAL 2016 OLP NL Gov DvcCAL 

(ανά χρήστη) 
Τεμ. 25   

  ΣΥΝΟΛΟ                       
  ΦΠΑ 24%  
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  




