
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 21.070,00 €     

Αριθμός Μελέτης 12050/20-12-2017  
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

 
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 Ιωάννης Ρασούλης, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με 

σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση προμήθειας υλικών, με τίτλο «Προμήθεια 
Οργάνων και Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων ΔΕΥΑΗ, έτους 2017», 

προϋπολογισμού είκοσι ενός χιλιάδων εβδομήντα (21.070,00) 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 συνολικές 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. Παράλληλα θα παρέχεται 

ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα της 

ΔΕΥΑΗ www.deyah.gr. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 8/1/2018    ημέρα Δευτέρα 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 ενός 

προϋπολογισμού ή όλων των προϋπολογισμών. Οι ποσότητες και η αξία των ζητούμενων 

υπηρεσιών είναι οι ακόλουθες:  
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CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 

35113400-3 ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΔΗΣ Τεμ. 11.200,00 
35113400-3 ΕΙΔΗ ΥΠΟΔΗΣΗΣ  Τεμ. 8.770,00 
35113400-3 ΓΑΝΤΙΑ Τεμ 1.100,00 

 ΣΥΝΟΛΟ  21.070,00 
 
 
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 184/2017 Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης που εγκρίθηκε με την 

443/2017 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ. 

• Της με αριθμό 445/2017 με ΑΔΑ:7ΧΕΙΟΡΙΗ-29Π  απόφασης του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ, περί 

έγκρισης διενέργειας της προμήθειας, των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων 

διακήρυξης. 

Άρθρο 2 
Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 8/1/2018 ημέρα Δευτέρα  και από ώρα έναρξης 
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10:00 π.μ μέχρι την 10:30 π.μ ώρα, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην αίθουσα 

«Αλέξανδρος Μακατούνης», στο κτίριο του Βιολογικού  Καθαρισμού Ηρακλείου, Κων. 

Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά. 

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

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

αποδεκτή καμία προσφορά.  

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

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

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

Διαγωνισμού. 

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

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

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

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

στην ταχυδρομική διεύθυνση Κων. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά:  Τ.Κ. 71500 Ηράκλειο, 

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 

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

εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα. 
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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 

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

επικουρική ασφάλιση. 
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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 

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 
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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.). 

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). 
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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. 

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

α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, 
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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. 

 
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 
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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. 

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 
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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. 
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. 
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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 

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 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. 
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Άρθρο 11 
Προσφερόμενη τιμή 

1. Η οικονομική προσφορά, δηλαδή η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ευρώ και θα 
αναφέρεται η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. σε ευρώ αριθμητικά ανά προμήθειες, καθώς και 
αριθμητικά και ολογράφως για το σύνολο των  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 
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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: 

• 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 
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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. 
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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 

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 
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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. 

Άρθρο 16 
Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

1. Ο χρόνος παράδοσης  των υλικών ορίζεται το αργότερο σε τρείς (3) 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. 
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4. Η παραλαβή των παρεχόμενων προμηθειών, γίνεται από επιτροπή παραλαβής 

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

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

και μπορεί να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 

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

στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, που 

αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και 

γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των 

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

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

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

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

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

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

παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

7. Το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού 

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

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

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

συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

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

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από Επιτροπή που 

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

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

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

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

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 
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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 

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 
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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. 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. 

                                                                  Ηράκλειο Δεκέμβριος 2017 

                                                            Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ 

                                                                

                                                                    Ιωάννης Ρασούλης 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
21.070,00€     

Αριθμός Μελέτης  12050/20-12-2017  
 

 

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 184/2017 Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης που εγκρίθηκε με την 

443/2017 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ. 

• Της με αριθμό 445/2017 με ΑΔΑ:7ΧΕΙΟΡΙΗ-29Π  απόφασης του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ, περί 

έγκρισης διενέργειας της προμήθειας, των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων 

διακήρυξης. 

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

1. Διακήρυξη δημοπρασίας 

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων   

3. Τεχνική περιγραφή   

4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
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5. Τιμολόγιο προσφοράς 

 

Άρθρο 3: (Προμήθεια) 
α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την «Προμήθεια Οργάνων και Μέσων 

Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων ΔΕΥΑΗ, έτους 2017». 
 

β) Τόπος παροχής των προμηθειών είναι η ΔΕΥΑ Ηρακλείου. 

 

γ) Προϋπολογισθείσα δαπάνη 21.070,00  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 Διακήρυξης. 

 

Άρθρο 5: Τόπος και  Χρόνος εκτέλεσης  της προμήθειας. 
Ο χώρος παροχής των υπό προμήθεια ειδών είναι  η ΔΕΥΑ  Ηρακλείου, στο χώρο της 

Αποθήκης που βρίσκεται στην οδό Κλεάνθης 100 στην περιοχή «Παπά Τίτου». 

Το χρονικό διάστημα της παράδοσης   των υλικών είναι άμεση. 

Οι παραδόσεις  των ειδών για την «Προμήθεια Οργάνων και Μέσων Ατομικής 
Προστασίας Εργαζομένων ΔΕΥΑΗ, έτους 2017» θα πραγματοποιούνται στην Αποθήκη 

της ΔΕΥΑΗ, από  Δευτέρα – Παρασκευή από τις 8:00 π.μ – 14:00μ.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 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 
1. Η πληρωμή της αξίας των προμηθειών της παρούσας θα γίνεται τμηματικά, για όλη 

τη διάρκεια της σύμβασης. 

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

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

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

αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής (ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης). 

3. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια Οικονομική 

Υπηρεσία της ΔΕΥΑΗ. 

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

αναφέρονται σε μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας των προς προμήθειας υλικών. 
 
 

             Ηράκλειο Δεκέμβριος 2017 
       Εθεωρήθη  
 Ο Γενικός Δ/ντής                    Οι Συντάκτες 
  
Χ. Παπαματθαιάκης                                 Χ. Παπαδογιάννης        Κ. Σηφακάκη 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
21.070,00€     

 

Αριθμός Μελέτης   12050/20-
12-2017   

 

          

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια των μέσων ατομικής προστασίας των 
εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α.Η., και προέκυψε μετά από καταγραφή των αναγκών των 
εργαζομένων, στην τρέχουσα χρονική περίοδο.  

Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) θεωρούνται, σύμφωνα με τον ορισμό της Οδηγίας 
89/686/ΕΟΚ, τα συστήματα ή τα μέσα τα οποία φοράει ή κρατάει ένα άτομο ώστε να 
προστατεύεται από έναν ή περισσότερους κινδύνους που απειλούν ενδεχομένως την 
ασφάλεια και την υγεία του.  

Τα μέσα ατομικής προστασίας μπορούν να χωριστούν σε δύο βασικές κατηγορίες: στον 
προστατευτικό ρουχισμό και τον προστατευτικό εξοπλισμό. Στην πρώτη κατηγορία 
εντάσσονται η κάθε είδους προστατευτική ενδυμασία, τα υποδήματα ασφαλείας, τα γάντια, 
τα κράνη και τα σωσίβια. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα προστατευτικά μέσα ακοής, τα 
ατομικά μέσα προστασίας ματιών, οι προστατευτικές αναπνευστικές συσκευές και τα μέσα 
ατομικής προστασίας έναντι πτώσεων. 

Η χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας απαιτείται όταν δεν μπορούν να αποφευχθούν 
ούτε να περιοριστούν οι κίνδυνοι με τεχνικά μέσα, μεθόδους ή διαδικασίες οργάνωσης της 
εργασίας. 

Ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις των σχετικών 
κοινοτικών διατάξεων όσον αφορά στο σχεδιασμό και την κατασκευή. 

Κάθε εξοπλισμός ατομικής προστασίας πρέπει να είναι κατάλληλος για τους σχετικούς 
κινδύνους, χωρίς ο ίδιος να οδηγεί σε αυξημένο κίνδυνο. Πρέπει να ανταποκρίνεται στις 
συνθήκες που επικρατούν στο χώρο εργασίας και να ταιριάζει σωστά στο χρήστη. Ένα 
προστατευτικό μέσο που δεν είναι στο κατάλληλο μέγεθος δεν προστατεύει από τον κίνδυνο 
για τον οποίο σχεδιάστηκε. 

Όλος ο ζητούμενος εξοπλισμός, εκτός από αυτόν που θα χρησιμοποιείται από τους 
αναβάτες μοτοποδηλάτων ο οποία θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές των  EN 1621 και 
EΝ 13567, πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις που τίθενται από την Υ.Α. 
Β4373/1205/93(187/Β/23.3.93), «Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την οδηγία 
89/686/ΕΟΚ «για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελλών σχετικά με τα μέσα 
ατομικής προστασίας». 

Όλα τα προσφερόμενα είδη , επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να φέρουν πάνω τους 
τη σήμανση CE, τους κωδικούς των προτύπων που ικανοποιούν και τα αντίστοιχα 
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εικονοσύμβολα. Κατά την παράδοση της προμήθειας, τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να 
συνοδεύονται από ειδικό ενημερωτικό σημείωμα, στην Ελληνική γλώσσα, για τον τρόπο και 
χρήσης και συντήρησης τους, προκειμένου να διασφαλίζεται η διατήρηση των ιδιοτήτων και 
χαρακτηριστικών τους. 

Για κάθε προσφερόμενο είδος επί ποινή αποκλεισμού, θα υπάρχουν πληροφοριακά 
έντυπα (προσπέκτους), με τις απαραίτητες πληροφορίες για την ποιότητά του, όπως και 
αντίγραφα των  δικαιολογητικών πιστοποίησης των κατασκευαστών – αντιπροσώπων κατά 
ISO 9001. Επίσης, κάθε υποψήφιος προμηθευτής, θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη 
δήλωση του Ν. 1599/86, όπου θα δηλώνει ότι τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις 
ζητούμενες προδιαγραφές. 

Στην περίπτωση που τα προσκομισθέντα δείγματα και το προσφερόμενο είδος κριθεί από 
την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης ότι δεν πληροί τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών 
τότε ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από το συγκεκριμένο είδος του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού. 

Ο προμηθευτής θα έχει την υποχρέωση να πραγματοποιήσει με δικά του έξοδα κοντά στο 
χρόνο παράδοσης των ΜΑΠ εκπαίδευση των εργαζομένων της ΔΕΥΑΗ στην χρήση των 
προσφερόμενων υλικών . Η εκπαίδευση θα γίνει σε χώρο και χρόνο που θα υποδείξει η 
υπηρεσία.   

Ο ανάδοχος που θα προκύψει στον Α΄ Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, θα 
προσκομίσει δείγματα από κάθε νούμερο.  

Αναλυτικά ανά είδος, επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω 
προδιαγραφές: 

 
1 . Παντελόνι εργασίας χρώματος μπλέ σκούρο 

Το παντελόνι θα είναι κατασκευασμένο από ύφασμα περιεκτικότητας  τουλάχιστον 35% 
σε βαμβάκι και βάρους υλικού τουλάχιστον 245 γρ/τετρ. μέτρο. Στην περιοχή της μέσης θα 
έχει ελαστικές πλευρές και θηλύκια για ζώνη. Θα έχει τουλάχιστον 7 τσέπες εκ των οποίων 1 
τσέπη για μέτρο. 

Η αντοχή των ινών του σε εφελκυσμό κατά ΕΝ 13934 θα είναι τουλάχιστον 950 Ν για 
το στημόνι και 850 Ν για το υφάδι. 

Για τη ραφή του παντελονιού θα χρησιμοποιηθεί πολυεστερική κλωστή.  
Τα κουμπιά του θα κατασκευάζονται από θερμοσκληρυνόμενο πλαστικό και θα 

αντέχουν σε θερμοκρασία σιδερώματος 150 oC. 
Το φερμουάρ θα είναι από αμετάβλητο ανθεκτικό πλαστικό τύπου σπιράλ ραμμένο με 

συνθετική ταινία. Οι άκρες του φερμουάρ θα είναι καλά ασφαλισμένες (ραμμένες) για να 
αποφεύγεται το ξέφτισμα του φερμουάρ. 

Οι τσέπες θα είναι κατασκευασμένες από κατάλληλο ύφασμα σύνθεσης 65% 
πολυεστέρα – 35% , το οποίο θα έχει υποστεί Sanforized για την αποφυγή συστολών κατά 
το πλύσιμο. 

Τέλος για τον καθορισμό των μεγεθών και τις ελάχιστες απαιτήσεις των υλικών 
κατασκευής καθώς επίσης για την απαραίτητη σήμανση θα πρέπει να πληροί τις 
προδιαγραφές του ΕΛΟΤ ΕΝ 340. 
 
2. Σακάκι εργασίας χρώματος μπλέ σκούρο  
 

Το σακάκι εργασίας θα είναι τύπου μπουφάν με αποσπώμενα μανίκια, λάστιχο στη 
μέση, εσωτερική επένδυση για το κρύο και κουκούλα. 

Η αντοχή των ινών του σε εφελκυσμό κατά ΕΝ 13934 θα είναι τουλάχιστον 950 Ν για 
το στημόνι και 850 Ν για το υφάδι. 
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Τα κουμπιά του θα κατασκευάζονται από θερμοσκληρυνόμενο πλαστικό και θα 
αντέχουν σε θερμοκρασία σιδερώματος 150 oC. 

Το φερμουάρ θα είναι από αμετάβλητο ανθεκτικό πλαστικό τύπου σπιράλ ραμμένο με 
συνθετική ταινία. Οι άκρες του φερμουάρ θα είναι καλά ασφαλισμένες (ραμμένες) για να 
αποφεύγεται το ξέφτισμα του φερμουάρ. 

Για τον καθορισμό των μεγεθών και τις ελάχιστες απαιτήσεις των υλικών κατασκευής 
καθώς επίσης για την απαραίτητη σήμανση θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του 
ΕΛΟΤ ΕΝ 340. 

Για την αντοχή στη βροχή θα πληροί της προϋποθέσεις του ΕΝ 343 κατηγορίας 
τουλάχιστον 1 για την αδιαβροχοποίηση και διαπνοής κατηγορίας 3.  

Τυπωμένο λογότυπο της «ΔΕΥΑΗ» στην πλάτη και το στήθος, το οποίο θα δοθεί από 
την Υπηρεσία. 

 
3. Αδιάβροχο σακάκι με επένδυση, για οδηγούς μοτοποδηλάτων 
 

Το μπουφάν πρέπει να είναι πλήρως αδιάβροχο, στο ύφασμα και στις ραφές και 
ταυτόχρονα να επιτρέπει την αναπνοή του σώματος και για το λόγο αυτό θα πρέπει να έχει 
εσωτερικά ειδική για το σκοπό αυτό μεμβράνη και οι ραφές θα έχουν κλείσει εσωτερικά με 
θερμοκολλητική ταινία. Το ύφασμα θα έχει υποστεί έντονο υδροαπωθητικό φινίρισμα 
(durable water repellent, DWR, finish)  

Θα είναι εφοδιασμένα με προστατευτικά και θα πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων 
ΕΝ1621-1 και EN 1621-2 της Ε.Ε. περί ασφαλείας μοτοσικλετιστών. 

Εσωτερικά το μπουφάν θα φέρει προσθαφαιρούμενη μονωτική επένδυση (και στα 
μανίκια), καπιτοναρισμένο με ύφασμα polyester, και θερμομονωτικό υλικό, από τεχνικές ίνες. 
Η επένδυση αυτή θα συνδέεται περιμετρικά με το μπουφάν, με φερμουάρ πλαστικό άριστης 
ποιότητας. Το θερμομονωτικό υλικό θα πρέπει να έχει τέτοιο βάρος ανά τετραγωνικό μέτρο 
ώστε η θερμομονωτική του ικανότητα να είναι περίπου από +15ο C μέχρι -15ο C και θα 
πρέπει να διατηρεί την ικανότητά του αυτή τουλάχιστον για δύο (2) χρόνια. Οι ιδιότητες 
αυτές θα πρέπει να πιστοποιούνται από τον κατασκευαστή του θερμομονωτικού υλικού ή 
τον κατασκευαστή της στολής. 

Το μπουφάν θα πρέπει να μπορεί να πλυθεί, χωρίς να χάνει τις ιδιότητές τους και θα 
υπάρχει εσωτερικά ραμμένη ετικέτα με τις οδηγίες πλυσίματος και συντήρησης, με τα 
διεθνώς χρησιμοποιημένα σύμβολα. 

Θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό CE και από αναλυτικές Εκθέσεις Ελέγχου, για την 
συμφωνία του με τις απαιτήσεις των Πρότυπων ΕΝ 13595, και ΕΝ 1621-2 Στο εμπρόσθιο 
μέρος θα φέρει πλαστικό φερμουάρ βαρέως τύπου αμφίδρομο. και δύο τσέπες μία στην 
δεξιά και μία στην αριστερή εξωτερική πλευρά οι οποίες θα καλύπτονται από το ίδιο ύφασμα 
της στολής που θα κλείνουν με πλαστικό φερμουάρ βαρέως τύπου. 

Στη μέση θα υπάρχουν ζωνάκια σύσφιξης, για καλύτερη εφαρμογή. Εσωτερικά θα 
τοποθετηθεί προαφαιρούμενη εσωτερική επένδυση όπως περιγράφεται ανωτέρω. 
Προστατευτικά σε ώμους, αγκώνες, πλάτη, σύμφωνα με τα πρότυπα περί προστασίας 
μοτοσικλετιστών ΕΝ 1621-1 και EN 1621-2 προαφαιρούμενα. 

Οπωσδήποτε η σχεδίαση θα πρέπει να είναι τέτοια που να προσφέρει άνεση κινήσεων 
στον φέροντα, με γνώμονα τη χρήση της από οδηγούς μοτοποδηλάτων και οπωσδήποτε να 
είναι σύμφωνη με τη βασική σχεδίαση του προτύπου ΕΝ 13595. 

Ανακλαστικό ρέλι χρώματος ασημί-γκρι, θα ράβεται κατά μήκος των ενώσεων της 
κεντρικής πλάτης καθώς και στα αντίστοιχα εμπρόσθια μέρη. Το ρέλι αυτό θα έχει εμφανή 
επιφάνεια τουλάχιστον 4 χιλιοστά και όχι μεγαλύτερη από 6 χιλιοστά. 

Στα μανίκια στο κάτω μέρος θα υπάρχουν πτερύγια με VELCRO για τη σύσφιξη αυτών. 
Τυπωμένο λογότυπο της «ΔΕΥΑΗ» στην πλάτη και το στήθος, το οποίο θα δοθεί από 

την Υπηρεσία. 
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4. Φόρμες  ολόσωμες μιας χρήσης για λύματα 
 

Φόρμα ολόσωμη μίας χρήσης με κουκούλα για προστασία από βιολογικού και χημικού 
κινδύνους, με ελαστικές µανσέτες στους καρπούς, ώστε να καθίσταται αδύνατη η εισχώρηση 
ξένων σωμάτων ή υγρών, φερμουάρ δύο δρόμων και κάλυμμα πηγουνιού. 

Η φόρμα ως ΜΑΠ θα πρέπει να είναι κατηγορίας  ΙΙΙ και :  
 

• Τύπος 4 για προστατευτική δράση έναντι συγκεκριμένων υγρών χημικών κατά 
EN 14605 + A1.  

• Τύπος 5 για προστατευτική δράση έναντι στερεών αερομεταφερόμενων σωματιδίων κατά 
ΕΝ  13982-1.  

• Τύπος 6 για προστατευτική δράση έναντι συγκεκριμένων υγρών χημικών κατά  
EN 13034 + A1. 

 
Τέλος θα πρέπει να είναι προστατευτικός ρουχισμός με ηλεκτροστατικές ιδιότητες 

(ειδική επιφανειακή αντίσταση) κατά EN 1149-5 και να έχει προστατευτική δράση σε 
μολισματικού παράγοντες κατά EN 14126.  

 
    5. Φόρμα εργασίας με τιράντα χρώματος μπλέ σκούρο 
 

Η φόρμα με τυπωμένο το λογότυπο ΔΕΥΑΗ, στην πλάτη και στο στήθος, θα είναι 
τύπου σαλοπέτας με ελαστικές ρυθμιζόμενες τιράντες. Θα είναι κατασκευασμένο από 
ύφασμα περιεκτικότητας  τουλάχιστον 35% σε βαμβάκι και βάρους υλικού τουλάχιστον 245 
γρ/τετρ. μέτρο. Στην περιοχή της μέσης θα έχει λάστιχο και θηλύκια για ζώνη. Θα έχει 
τουλάχιστον 9 τσέπες και εσωτερικά στην περιοχή του γονάτου θέση για επιγονατίδες. 

Η αντοχή των ινών του σε εφελκυσμό κατά ΕΝ 13934 θα είναι τουλάχιστον 950 Ν για 
το στημόνι και 850 Ν για το υφάδι. 

Για τη ραφή της φόρμα θα χρησιμοποιηθεί πολυεστερική κλωστή.  
Τα κουμπιά της θα κατασκευάζονται από θερμοσκληρυνόμενο πλαστικό και θα 

αντέχουν σε θερμοκρασία σιδερώματος 150 oC. 
Το φερμουάρ θα είναι από αμετάβλητο ανθεκτικό πλαστικό τύπου σπιράλ ραμμένο με 

συνθετική ταινία. Οι άκρες του φερμουάρ θα είναι καλά ασφαλισμένες (ραμμένες) για να 
αποφεύγεται το ξέφτισμα του φερμουάρ. 

Οι τσέπες θα είναι κατασκευασμένες από κατάλληλο ύφασμα σύνθεσης 65% 
πολυεστέρα – 35%, το οποίο θα έχει υποστεί Sanforized για την αποφυγή συστολών κατά το 
πλύσιμο. 

Τέλος για τον καθορισμό των μεγεθών και τις ελάχιστες απαιτήσεις των υλικών 
κατασκευής καθώς επίσης για την απαραίτητη σήμανση θα πρέπει να πληροί τις 
προδιαγραφές του ΕΛΟΤ ΕΝ 340. 

 
6. Αδιάβροχο κοστούμι από PVC 

 
Απλό αδιάβροχο  από PVC, με ενίσχυση από πολυεστερικές ίνες, σταθερή κουκούλα, 

κίτρινου χρώματος με τυπωμένο το λογότυπο ΔΕΥΑΗ, στην πλάτη και στο στήθος. 
Για τον καθορισμό των μεγεθών και τις ελάχιστες απαιτήσεις των υλικών κατασκευής 

καθώς επίσης για την απαραίτητη σήμανση θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του 
ΕΛΟΤ ΕΝ 340. 

Για την αντοχή στη βροχή θα πληροί της προϋποθέσεις του ΕΝ 343 κατηγορίας 
τουλάχιστον 3 για την αδιαβροχοποίηση και διαπνοής κατηγορίας 1.  
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7. Γάντια οδηγού μοτοποδηλάτου. 
Τα γάντια θα να είναι εργονομικά κατασκευασμένα, ευλύγιστα ούτως ώστε να 

παρέχουν ευκολία κινήσεων στα χέρια του χρήστη ,πλήρως αδιάβροχα, θα κατασκευάζονται 
-συναρμολογούνται με πολλαπλό ράψιμο (διπλό–ραφή) στα σημεία ένωσης  

Στο ύψος του επικαρπίου να φέρουν ελαστική ταινία, για καλύτερη σύσφιξη του 
χειροκτίου (γαντιού) επί του χεριού.  

Στις κλειδώσεις θα έχουν επιπρόσθετα προστατευτικά σκληρής μορφής ή/και θα 
περιέχουν ίνες άνθρακα ή "Kevlar  

Εσωτερικά θα είναι επενδυμένα με μαύρη βαμβακερή φανέλα. Στο ενδιάμεσο της 
φανέλας και δέρματος θα φέρουν κατάλληλο θερμομονωτικό υλικό. 

Θα είναι μακριά, δηλαδή θα καλύπτουν το κάτω μέρος των μανικιών ( περίπου μήκος 
10 εκ. από τον καρπό). 
 
8. Μποτάκια ασφαλείας 

 
Ζεύγος μποτάκια ασφαλείας τύπου Β κατά ΕΝ ISO 20345, από δέρμα υδρόφοβο ή 

ανθεκτικό ύφασμα Cordura®, με έλασμα προστασίας στο μπροστινό του μέρος των 
δακτύλων για προστασία του ποδιού από εξωτερικές αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν 
κακώσεις, αντιολισθητικό σε όλους τους τύπους δαπέδου σε εσωτερικό και εξωτερικό 
περιβάλλον και σήμανση SRC, ανθεκτικό σε λάδια και χημικά με κορδόνια που διέρχονται 
από θηλάκια εκατέρωθεν της γλώσσας, διαθέσιμο σε μεγέθη 36-47.  

Η σόλα θα είναι κατασκευασμένη από πολυουρεθάνη διπλής επίστρωσης δύο 
πυκνοτήτων, μιας μαλακής εσωτερικά για απορρόφηση κραδασμών και μιας σκληρής 
εξωτερικά για αντοχή σε χημικά, οξέα, λάδια, πετρελαιοειδή κτλ. Στην περιοχή του 
αστραγάλου θα υπάρχει κατάλληλο μαξιλάρι κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό για την 
προστασία του αστραγάλου. Η γλώσσα του υποδήματος θα είναι κατασκευασμένη με 
αφρώδη επένδυση εσωτερικά για μεγαλύτερη άνεση.  

Τα υποδήματα θα είναι αντιστατικά, ώστε να ελαχιστοποιούν τις ηλεκτροστατικές 
φορτίσεις, διοχετεύοντας τα ηλεκτροστατικά φορτία, απομακρύνοντας έτσι τον κίνδυνο 
ανάφλεξης με σπινθήρα ηλεκτρικής αντίστασης μικρότερης των 1000 ΜΩ. 

Θα είναι κατηγορίας S3, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΝ 20345 και θα συνοδεύονται 
από το αντίστοιχο πιστοποιητικό καταλληλότητας (CE). 

Τέλος θα φέρει την παρακάτω ανεξίτηλη σήμανση: CE, κατασκευαστή, κωδικός 
προϊόντος, σήμανση S3, ημερομηνία παραγωγής, EN ISO 20345:2007 και θα είναι 
συσκευασμένα σε ανεξάρτητο χάρτινο κουτί. 

 
9. Παπούτσι εργασίας (Καταμετρητών – Υδρονομέων). 

Ζεύγος παπουτσιών εργασία τύπου A κατά ΕΝ ISO 20345, από δέρμα υδρόφοβο ή 
ανθεκτικό ύφασμα Cordura®, με έλασμα προστασίας στο μπροστινό του μέρος των 
δακτύλων για προστασία του ποδιού από εξωτερικές αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν 
κακώσεις, αντιολισθητικό σε όλους τους τύπους δαπέδου σε εσωτερικό και εξωτερικό 
περιβάλλον και σήμανση SRC, ανθεκτικό σε λάδια και χημικά με κορδόνια που διέρχονται 
από θηλάκια εκατέρωθεν της γλώσσας, διαθέσιμο σε μεγέθη 36-47.  

Η σόλα θα είναι κατασκευασμένη από πολυουρεθάνη διπλής επίστρωσης δύο 
πυκνοτήτων, μιας μαλακής εσωτερικά για απορρόφηση κραδασμών και μιας σκληρής 
εξωτερικά για αντοχή σε χημικά, οξέα, λάδια, πετρελαιοειδή κτλ.  

Θα είναι κατηγορίας S3, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΝ 20345 και θα συνοδεύονται 
από το αντίστοιχο πιστοποιητικό καταλληλότητας (CE). 

Τέλος θα φέρει την παρακάτω ανεξίτηλη σήμανση: CE, σατασκευαστή, κωδικός 
προϊόντος, σήμανση S3, Ημερομηνία παραγωγής, EN ISO 20345:2007 και θα είναι 
συσκευασμένα σε ανεξάρτητο χάρτινο κουτί. 
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10. Μποτάκια ασφαλείας ηλεκτρολόγων . 
 
Ζεύγος μποτάκια ασφαλείας τύπου Β κατά ΕΝ ISO 20345, από δέρμα υδρόφοβο ή 

ανθεκτικό ύφασμα Cordura®, με προστασίας στο μπροστινό του μέρος των δακτύλων για 
προστασία του ποδιού από εξωτερικές αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν κακώσεις, 
αντιολισθητικό σε όλους τους τύπους δαπέδου σε εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον και 
σήμανση SRC, ανθεκτικό σε λάδια και χημικά με κορδόνια που διέρχονται από θηλάκια 
εκατέρωθεν της γλώσσας, διαθέσιμο σε μεγέθη 36-47.  

Η σόλα θα είναι κατασκευασμένη από πολυουρεθάνη διπλής επίστρωσης δύο 
πυκνοτήτων, μιας μαλακής εσωτερικά για απορρόφηση κραδασμών και μιας σκληρής 
εξωτερικά για αντοχή σε χημικά, οξέα, λάδια, πετρελαιοειδή κτλ. Στην περιοχή του 
αστραγάλου θα υπάρχει κατάλληλο μαξιλάρι κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό για την 
προστασία του αστραγάλου. Η γλώσσα του υποδήματος θα είναι κατασκευασμένη με 
αφρώδη επένδυση εσωτερικά για μεγαλύτερη άνεση.  

Τα υποδήματα θα είναι αντιστατικά, ώστε να ελαχιστοποιούν τις ηλεκτροστατικές 
φορτίσεις, διοχετεύοντας τα ηλεκτροστατικά φορτία, απομακρύνοντας έτσι τον κίνδυνο 
ανάφλεξης με σπινθήρα ηλεκτρικής αντίστασης. 

Θα πρέπει να έχουν ανταπεξέλθει τη δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής στη σόλα σε 
τουλάχιστον 18 kV/60hz για περίοδο ενός λεπτού σύμφωνα με το Καναδικό πρότυπο C.S.A. 
Z195 .  

Δε θα φέρουν οποιοδήποτε μεταλλικό ένθετο (π. χ. µμεταλλικό κάλυμμα  προστασίας 
δακτύλων). Θα είναι κατηγορίας SB σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΝ 20345 και θα 
συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό καταλληλόλητας (CE). 

Η εξωτερική σόλα θα έχει αντοχή, σε άμεση επαφή στη θερμότητα στους   300 oC για 
60 δευτερόλεπτα (HRO) και στην επαφή με υδρογονάνθρακες (FO). 

Το πλήρες υπόδημα θα έχει, αντοχή στη διάτρηση ≥ 1100 Ν (P) , ικανότητα 
απορρόφησης ενέργειας στην περιοχή της φτέρνας ≥ 20 J (E) . 

Το άνω μέρος του υποδήματος θα έχει δοκιμαστεί και θα είναι ανθεκτικό στη διείσδυση 
και απορρόφηση  νερού  βάση του προτύπου  ΕN 20344 ( WRU). 

Τέλος θα φέρει την παρακάτω ανεξίτηλη σήμανση: CE, κατασκευαστή, κωδικός 
προϊόντος,SB,FO,E,P,WRU,HRO, ημερομηνία παραγωγής, EN ISO 20345:2007 και θα είναι 
συσκευασμένα σε ανεξάρτητο χάρτινο κουτί. 

 
11. Μπότα ασφαλείας γονάτου από PVC 
Ζεύγος μπότας ασφαλείας γονάτου από PVC (γαλότσα), στιβαρής κατασκευής, 

αντιολισθητική, φοδραρισμένη, χρώματος κίτρινου, με ενισχυμένη σόλα και προστασία 
δακτύλων -πέλματος . Με πιστοποιητικό καταλληλότητας CE κατά ΕΝ345/S5. 

 
12.Γάντια εργαστηρίου μιας χρήσης (βινύλιο) - συσκ. 100 τεμ. 

Γάντια εργαστηρίου μίας χρήσης από βινύλιο, ελαστικά, με καλή αφή και εφαρμογή, 
ανθεκτικό σε αραιά χημικά, σε συσκευασία των 100 τεμαχίων. 

 
 
 
 
 

 

 

             Ηράκλειο Δεκέμβριος 2017 
       Εθεωρήθη  
 Ο Γενικός Δ/ντής                    Οι Συντάκτες 
  
Χ. Παπαματθαιάκης                                 Χ. Παπαδογιάννης        Κ. Σηφακάκη 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
21.070,00€     

Αριθμός Μελέτης  12050/20-12-2017 Κ.Α 14.09.0001 
 

 

 

  

  
  

 
 

Α΄ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

                                                   - ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ - 

 
 
 
 

             Ηράκλειο Μάιος 2017 
       Εθεωρήθη  
 Ο Γενικός Δ/ντής                    Οι Συντάκτες 
  
Χ. Παπαματθαιάκης                                 Χ. Παπαδογιάννης        Κ. Σηφακάκη 

  
 

 
 
 
 
 
 

α/α Περιγραφή ειδών 
CPV : 35113400-3 

Μονάδα Ποσότητα Τιμή 
μονάδος 

Σύνολο 

1 Πανταλόνι εργασίας  Τεμ. 100 25,00 2.500,00 
2 Σακάκι εργασίας (χειμερινό) Τεμ. 80 40,00 3.200,00 
3 Αδιάβροχο σακάκι με επένδυση, για 

οδηγούς μοτοποδηλάτων  
Τεμ. 22 60,00 1.320,00 

4 Φόρμες ολόσωμες μιας χρήσης για 
λύματα 

Τεμ. 50 25,00 1.250,00 

5 Φόρμες εργασίας με τιράντα Τεμ. 60 30,00 1.800,00 
6 Αδιάβροχο απλό Τεμ. 100 8,00 800,00 
7 Γάντια για οδηγούς μοτοποδηλάτων Ζεύγη 22 15,00 330,00 
  ΣΥΝΟΛΟ                       11.200,00 
  ΦΠΑ 24% 2.688,00 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 13.888,00 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
21.070,00€     

Αριθμός Μελέτης  12050/20-12-2017 Κ.Α. 14.09.0001 

 
 

Β΄ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
                  
                                                      - ΕΙΔΗ ΥΠΟΔΗΣΗΣ - 
 

 
 
 

             Ηράκλειο Δεκέμβριος 2017 
       Εθεωρήθη  
 Ο Γενικός Δ/ντής                    Οι Συντάκτες 
  
Χ. Παπαματθαιάκης                                 Χ. Παπαδογιάννης        Κ. Σηφακάκη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

α/α Περιγραφή ειδών 
 CPV : 35113400-3 

Μονάδα Ποσότητα Τιμή 
μονάδος 

Σύνολο 

1 Μποτάκια ασφαλείας  ζεύγη 65 70,00 4.550,00 
2 Σκαρπίνι εργασίας (Καταμετρητών) ζεύγη 22 60,00     1.320,00 
3 Μποτάκια ασφαλείας ηλεκτρολόγων 

για 18000 V 
ζεύγη 10 80,00 800,00 

4 Μπότα ασφαλείας γονάτου από PVC 
(Γαλότσα) 

ζεύγη 70 30,00 2.100,00 

  ΣΥΝΟΛΟ                       8.770,00 
  ΦΠΑ 24% 2.104,80 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.874,80 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

21.070,00€     

Αριθμός Μελέτης  12050/20-12-2017 Κ.Α. 14.09.0001 

 
 
 
 
 

Γ΄ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
                  
                                                             -  ΓΑΝΤΙΑ - 

 
 
  
 

 

 

 

 

             Ηράκλειο Δεκέμβριος 2017 
       Εθεωρήθη  
 Ο Γενικός Δ/ντής                    Οι Συντάκτες 
  
Χ. Παπαματθαιάκης                                 Χ. Παπαδογιάννης        Κ. Σηφακάκη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α/α Περιγραφή ειδών 
CPV : 35113400-3 

Μονάδα Ποσότη
τα 

Τιμή 
μονάδος 

Σύνολο 

1 Γάντια μιας χρήσης  ( από βινύλιο) συσκευασία 
100 τεμαχίων 

τεμάχια 200 5,50 1.100,00 

  ΣΥΝΟΛΟ                       1.100,00 
  ΦΠΑ 24%    264,00 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.364,00 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
21.070,00€     

Αριθμός Μελέτης 12050/20-12-2017 Κ.Α 14.09.0001 
 

 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 
 

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

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

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

  

  
  

 
Α΄ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

                                                
                                                     - ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ - 

 
 
Η κάθε τιμή μονάδας και όλα τα σύνολα θα αναγράφονται αριθμητικά και 
ολογράφως. 
 
 

ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………… 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

α/α Περιγραφή ειδών 
CPV : 35113400-3 

Μονάδα Ποσότητα Τιμή 
μονάδας 

 

Σύνολο 

1 Πανταλόνι εργασίας  Τεμ. 100   
2 Σακάκι εργασίας (χειμερινό) Τεμ. 80   
3 Αδιάβροχο σακάκι με επένδυση, για 

οδηγούς μοτοποδηλάτων  
Τεμ. 22   

4 Φόρμες ολόσωμες μιας χρήσης για 
λύματα 

Τεμ. 50   

5 Φόρμες εργασίας με τιράντα Τεμ. 60   
6 Αδιάβροχο απλό Τεμ. 100   
7 Γάντια για οδηγούς μοτοποδηλάτων Ζεύγη 22   
  ΣΥΝΟΛΟ                        
  ΦΠΑ 24%  
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
21.070,00€     

Αριθμός Μελέτης  12050/20-12-2017 Κ.Α. 14.09.0001 

 
 

 
Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

 

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

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

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

          
         Β΄ ΤΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

                  
                                                      - ΕΙΔΗ ΥΠΟΔΗΣΗΣ - 
 
 

 
 
Η κάθε τιμή μονάδας και όλα τα σύνολα θα αναγράφονται αριθμητικά και 
ολογράφως. 
 
 
 
 
 

ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………… 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

α/α Περιγραφή ειδών 
 CPV : 35113400-3 

Μονάδα Ποσότητα Τιμή 
μονάδος 

Σύνολο 

1 Μποτάκια ασφαλείας  ζεύγη 65   
2 Σκαρπίνι εργασίας (Καταμετρητών) ζεύγη 22   
3 Μποτάκια ασφαλείας ηλεκτρολόγων 

για 18000 V 
ζεύγη 10   

4 Μπότα ασφαλείας γονάτου από PVC 
(Γαλότσα) 

ζεύγη 70   

  ΣΥΝΟΛΟ                        
  ΦΠΑ 24%  
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
21.070,00€     

Αριθμός Μελέτης : 12050/20-12-2017 Κ.Α. 14.09.0001 

 
 
 
 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 
 

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

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

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

Γ΄ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
                  
                                                      - ΓΑΝΤΙΑ - 
 

 
 
Η κάθε τιμή μονάδας και όλα τα σύνολα θα αναγράφονται αριθμητικά και 
ολογράφως. 
  
 

 

 

 

 

ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………… 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

α/α Περιγραφή ειδών 
CPV : 35113400-3 

Μονάδα Ποσότη
τα 

Τιμή 
μονάδος 

Σύνολο 

1 Γάντια μιας χρήσης  ( από βινύλιο) συσκευασία 
100 τεμαχίων 

τεμάχια 200   

  ΣΥΝΟΛΟ                        
  ΦΠΑ 24%  
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
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