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∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η 

δημόσια σύμβαση  προμήθειας υλικών, με τίτλο «Προμήθεια - εγκατάσταση νέου πίνακα 

Β, προμήθεια καρτών Simatic», προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων (60.000,00) 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)  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 www.deyah.gr. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 22 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τρίτη ενώπιον της 

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

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

προσφορών την 09:00 π.μ. και καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 09:30 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 

προμηθειών είναι συγκεντρωτικά οι ακόλουθες και αναλυτικά στους ενδεικτικούς 

προϋπολογισμούς:  

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕ
Σ 

ΠΟΣΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 

31600000-2. Νέος πίνακας Β   τεμάχια 1 30.000,00 





31600000-2. 

 

ηλεκτρονικές κάρτες Simatic 
και διατάξεις αδιάλειπτης 
παροχής ρεύματος (UPS)  

τεμάχια 23 30.000,00 

 
 
Αναθέτουσα αρχή: ∆ΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ιεύθυνση: 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 ∆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 481/2018 απόφασης του ∆.Σ της ∆ΕΥΑΗ, περί έγκρισης της 221/2018 

Ανάληψης δαπάνης. 

 Της με αριθμό 482/2018 με Α∆Α: Ω9ΒΛΟΡΙΗ-ΑΘΓ 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 22 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τρίτη ώρα έναρξης 

09:00π.μ και μέχρι την 09:30 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 1/2018 απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΗ με 
Α∆Α:78ΛΑΟΡΙΗ-ΙΨΘ. 

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:  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. 

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 δύο μήνες 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. 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 είκοσι (20) 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 δύο (2) μήνες για τον πίνακα και για 

τις κάρτες και τα UPS σε τέσσερεις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ή και 

περισσότερο εφόσον γίνει χρήση της δυνατότητας αύξησης των ποσοτήτων της μελέτης ή και 

παραταθεί ως ανωτέρω. 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει 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 οι 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 ακαταλληλότητα 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 

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 διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος 

και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

Άρθρο 17 

Ποινικές ρήτρες 

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

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

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

∆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 

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 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.482/2018 (Α∆Α:Ω9ΒΛΟΡΙΗ-ΑΘΓ) 

απόφαση του ∆.Σ της ∆ΕΥΑΗ. 

 

                                                                       Ηράκλειο ∆εκέμβριος 2018   

                                                                Ο Πρόεδρος της ∆ΕΥΑΗ 

 

 

                                                                     Γεώργιος Βουρεξάκης 

 
 

 





∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000€     

Αριθμός Μελέτης   132/7-1-2019 Κ.Α 26.01.0020 
 

 

 

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 481/2018 απόφασης του ∆.Σ της ∆ΕΥΑΗ, περί έγκρισης Ανάληψης 

δαπάνης. 

• Της με αριθμό 482/2018 απόφασης του ∆.Σ της ∆ΕΥΑΗ, περί έγκρισης διενέργειας 

της προμήθειας, 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 - εγκατάσταση νέου 

πίνακα Β, προμήθεια καρτών Simatic ». 

 

β) Τόπος παράδοσης των προμηθειών είναι ο Βιολογικός  Καθαρισμός Ηρακλείου στη 

περιοχή Φοινικιά.  

γ) Προϋπολογισθείσα δαπάνη 60.000,00  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: Τόπος και  Χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας. 

Ο χώρος παράδοσης της προμήθειας είναι  η ∆ΕΥΑ  Ηρακλείου και συγκεκριμένα ο χώρος 

του Βιολογικού Καθαρισμού στη Φοινικιά. 

Το χρονικό διάστημα της παράδοσης των υλικών ορίζεται σε δύο (2) μήνες για τον πίνακα 

και για τις κάρτες και τα UPS σε τέσσερεις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 12. 

Η  «Προμήθεια - εγκατάσταση νέου πίνακα Β, προμήθεια καρτών Simatic» θα 

παρέχονται ως εξής: 

∆ευτέρα – Παρασκευή από τις 8:00 π.μ – 15:00μ.μ. κατόπιν συνεννοήσεως με τον 

Προϊστάμενο του Τμήματος του Βιολογικού.  

 

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 

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 ∆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 υλικών 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 ∆εκέμβριος 2018 
       Εθεωρήθη  
 Ο Γενικός ∆/ντής                    Ο Συντάκτης 
  
Χ. Παπαματθαιάκης                 Χ. Παπαδογιάννης          
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«Προμήθεια - εγκατάσταση νέου πίνακα Β, προμήθεια καρτών Simatic» 

 

                                  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ  Β 
 

Γενικά 
Στην προμήθεια του νέου πίνακα Β συμπεριλαμβάνεται και η εγκατάσταση του στην 
προβλεπόμενη θέση και οι κάθε είδους συνδέσεις και ρυθμίσεις προκειμένου αυτός να 
καταστεί πλήρως λειτουργικός. Εξαιρείται μόνο η εισαγωγή του προγράμματος στο νέο  PLC, 
που θα γίνει με φροντίδα της ∆ΕΥΑΗ. 
 
Επίσης , ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος υποχρεώνεται, επί ποινή αποκλεισμού, να 
επισκεφτεί επί τόπου διά αντιπροσώπου του τον χώρο του βιολογικού καθαρισμού και να 
ενημερωθεί για όλα τα θέματα τα σχετικά με τον πίνακα από αρμόδιο υπάλληλο της ∆ΕΥΑΗ. 
Η επίσκεψη θα αποδεικνύεται δια βεβαιώσεως, που θα δίνεται από τη ∆ΕΥΑΗ. 
 
Ο (νέος) πίνακας Β θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο πίνακα Β και θα πρέπει αθροιστικά: α) 
Να συμμορφώνεται με τα τροποιημένα μονογραμμικά σχέδια της Kruger, τα οποία θα δοθούν 
στον υποψήφιο ανάδοχο, β) να ικανοποιεί όλες τις λειτουργικές απαιτήσεις των 
εγκαταστάσεων όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί σήμερα και όπως ικανοποιούνται από τον 
υφιστάμενο πίνακα Β , γ) Να φέρει προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή ()της σειράς S7 της  
Siemens , δ) Να φέρει διάταξη αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS) , ε) Να τοποθετηθεί 
από την άλλη πλευρά του τοίχου, επί του οποίου είναι τοποθετημένος ο υφιστάμενος και σε 
θέση την οποία θα υποδείξει η Υπηρεσία. 
 
 
Ερμάρια  
Τα ερμάρια θα είναι τύπου Pillar πολυεστερικά, του οίκου Schneider Electric ή ισοδύναμα. Οι 
εξωτερικές διαστάσεις του πεδίου θα είναι: ύψος 1500 mm, πλάτος 3.750 mm και βάθος 
420mm. Το τελικό ύψος θα είναι 1800mm λόγω της βάσης η οποία θα είναι 300mm. Ο 
βαθμός προστασίας του πίνακα θα είναι ΙΡ 65 σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529. Το πεδίο 
θα είναι πλήρως συμμορφωμένο με το πρότυπο IEC 62208 και το χρώμα του θα είναι RAL-
7032. Η μονωτική αντοχή του κιβωτίου θα είναι 5000 V, η θερμοκρασία λειτουργίας από -
50οC έως +150οC, η αντοχή σε φωτιά θα είναι 960οC για 30s, ενώ θα έχει εξαιρετική αντοχή 
στις καιρικές συνθήκες και τα διαβρωτικά μέσα. Η αντοχή σε κρούση θα είναι IK10 σύμφωνα 
με το πρότυπο IEC 62262. Όλες οι αφίξεις και αναχωρήσεις του πίνακα θα καταλήγουν σε 
αριθμημένες κλέμμες του οίκου Conta Clip Γερμανίας ή ισοδύναμες. Η πόρτα του πίνακα θα 
είναι αδιαφανής .  
 
 





 
Όδευση και σύνδεση καλωδίων  
Για τη στήριξη και όδευση καλωδίων στο εσωτερικό του πίνακα, ανάλογα με τη διατομή τους 
και το μήκος της καλωδίωσης θα χρησιμοποιηθούν πλαστικά κανάλια με ανοίγματα. Τα 
πλαστικά κανάλια θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα EN 50085-1 και ΕΝ 
50085-2-3.  
Οι διαστάσεις του καναλιού θα είναι υπολογισμένες με βάση τη διατομή και το πλήθος των 
καλωδίων που θα περιέχει, εφαρμόζοντας έναν επιπλέον συντελεστή εφεδρείας τουλάχιστον 
25%.  
Κατά την εσωτερική συνδεσμολογία του διακοπτικού υλικού η κάθε φάση θα εμφανίζεται 
πάντα στην ίδια θέση ως προς τις άλλες.  
 
Σήμανση  
Κάθε συσκευή θα φέρει ετικέτα σήμανσης με την ονομασία τού εξαρτήματος σύμφωνα με τα 
πολυγραμμικά σχέδια. Ο πίνακας θα συνοδεύεται από πολυγραμμικά σχέδια και θα διαθέτει 
σε εμφανές σημείο ταμπέλα με τα χαρακτηριστικά του και το serial number. Στην ταμπέλα 
επίσης θα φαίνονται τα στοιχεία του κατασκευαστή και του έργου. Επίσης θα υπάρχει 
πλήρης σήμανση όλων των κλεμμών των βοηθητικών κυκλωμάτων με βάση τα 
πολυγραμμικά σχέδια.  
 
Απαραίτητες ∆οκιμές  
Κατά το στάδιο κατασκευής θα εφαρμοστούν όλες οι οδηγίες του πρωτότυπου 
κατασκευαστή. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία κατασκευής, ο πίνακας θα δοκιμαστεί με τις 
δοκιμές σειράς πριν από την παράδοση σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 61439 και θα συνοδεύεται 
από πλήρη πολυγραμμικά ηλεκτρολογικά σχέδια.  
Παρακάτω περιγράφονται οι δοκιμές σειράς που θα πραγματοποιηθούν για τον πίνακα:  
Επαλήθευση βαθμού προστασίας των περιβλημάτων.
Επαλήθευση για διάκενα και αποστάσεις ερπυσμού.
Επαλήθευση της προστασίας από ηλεκτροπληξία και την ακεραιότητα των 
προστατευτικών κυκλωμάτων.  
Επαλήθευση της εγκατάστασης των ενσωματωμένων εξαρτημάτων.
Επαλήθευση των εσωτερικών ηλεκτρικών κυκλωμάτων και των συνδέσεων.  
Επαλήθευση των κλεμμών - ακροδεκτών για τους εξωτερικούς αγωγούς.  
Επαλήθευση μηχανικής λειτουργίας.
Επαλήθευση διηλεκτρικών ιδιοτήτων. 
Επαλήθευση καλωδίωσης και λειτουργικής απόδοσης και λειτουργίας. 
Η Υπηρεσία θα κληθεί εγγράφως να παρίσταται στις δοκιμές. Ο εκπρόσωπος  θα πρέπει 
να συνυπογράφει τα πρωτόκολλα όλων των δοκιμών. Πρωτόκολλα δοκιμών που δεν 
φέρουν υπογραφή Τεχνικού της Επιχείρησης δεν θα παραλαμβάνονται. 
 
 
 
Χωροταξικό πίνακα: 
 





 





ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ SIMATIC  
 

A/A Κωδικός Περιγραφή 

1 6ES73603AA010AA0 

Κάρτα επικονωνίας 
SIMATIC S7-300,INTERFACE MODULE 
 IM 360 IN CENTRAL RACK 
 FOR CONNECTING MAX. 
 3 EXPANSION RACKS, 
 WITH K-BUS 

2 6ES73613CA010AA0 

Κάρτα επικοινωνίας 
SIMATIC S7-300,INTERFACE MODULE 
 IM 361 IN EXPANSION RACK FOR 
 CONNECTING TO CENTRAL RACK 
 (IM360),24 V DC SUPPLY VOLTAGE, 
 WITH K-BUS 

3 6ES73211BL000AA0 

Κάρτα ψηφιακών εισόδων 
SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT 
 SM 321, OPTICALLY ISOLATED 
 32DI, 24 V DC, 1 X 40 PIN 

4 6ES73311KF020AB0 

Κάρτα αναλογικών εισόδων 
SIMATIC S7-300, ANALOG INPUT 
 SM 331, OPTICALLY ISOLATED, 
 8 AI, 13 BIT RESOLUTION, 
 U/I/RESISTANCE/PT100, 
 NI100, NI1000, LG-NI1000, 
 PTC / KTY, 
 66 MS MODULE UPDATE, 
 1 X 40 PIN 

5 6ES73221BL000AA0 

Κάρτα ψηφιακών εξόδων 
SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT 
 SM 322, OPTICALLY ISOLATED, 
 32DO, 24V DC, 0.5A, 1 X 40 PIN, 
 SUM OF OUTPUT CURRENTS 
4A/GROUP 
 (16A/MODULE) 

6 6GK73431EX300XE0 

Κάρτα επεξεργαστής επικοινωνίας 
COMMUNIKATIONS PROCESSOR CP343-
1 
 FOR CONNECTING 
 SIMATIC S7-300 TO 
 IND. ETHERNET VIA ISO AND 
 TCP/IP, PROFINET IO-CONTROLLER 
 OR PROFINET IO-DEVICE, 
 INTEGR.  2-PORT SWITCH ERTEC200 
 S7-COMM., FETCH/WRITE, SEND/RCV 
 W. AND W/O RFC1006,MULTICAST 
 DHCP, NTC-CPU SYNC, DIAGNOSTIC, 
 INITIALIZATION VIA LAN, 
 2 X RJ45 CONNECT. FOR LAN WITH 
 10/100 MBIT/S 

7 6ES73152AH140AB0 

Κάρτα κεντρικός επεξεργαστής 
SIMATIC S7-300, CPU 315-2DP 
 CPU WITH MPI INTERFACE 
 INTEGRATED 24 V DC POWER SUPPLY 
 256 KBYTE WORKING MEMORY 
 2. INTERFACE DP-MASTER/SLAVE 
 MICRO MEMORY CARD NECESSARY 

8 6GK52042BB102AA3 

Κάρτα μετατροπέας οπτικoύ σήματος-
ηλεκτρονικού σήματος 
SCALANCE X204-2, 
 MANAGED IE SWITCH, 
 4 X 10/100MBIT/S RJ45 PORTS, 
 2 X 100MBIT/S MULTIMODE BFOC, 
 LED DIAGNOSTICS, ERROR SIGNAL 
 CONTACT WITH SET BUTTON, 
 REDUNDANT POWER SUPPLY, 





 PROFINET-IO DEVICE, NETWORK 
 MANAGEMENT, INTEGRATED 
 REDUNDANCY MANAGER, 
 INCL. ELECTRONIC MANUAL 
 ON CD, C-PLUG OPTIONAL 

9 6ES71314BD010AA0 

Κάρτα κλέμα 
SIMATIC DP, 5 ELECTRON. MODULES 
 FOR ET 200S, 4 DI STANDARD 
 24V DC, 15 MM WIDTH, 
 5 PIECES PER PACKAGING UNIT 

10 6ES71344GD000AB0 

Κάρτα κλέμα 
SIMATIC DP, ELECTRONIC MODULE 
 ET 200S, 4AI STANDARD I-2-WIRE, 
 4 - 20MA; 13BIT, 15MM WIDTH, 
 FOR 2-WIRE TRANSDUCER 
 CYCLE TIME 40 MS/MODULE 
 WITH LED SF (GROUP FAULT) 

11 6ES73211BH020AA0 

Κάρτα ψηφιακών εισόδων 
SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT 
 SM 321, OPTICALLY ISOLATED, 
 16DI, 24 V DC, 1 X 20 PIN 

12 6ES73071KA020AA0 

Κάρτα τροφοδοτικό 
SIMATIC S7-300 
 STABILIZED POWER SUPPLY PS307 
 INPUT: 120/230 V AC 
 OUTPUT: DC 24 V DC/10 A 

13 6ES73317KB020AB0 

Κάρτα αναλογικών εισόδων 
SIMATIC S7-300, ANALOG INPUT 
 SM 331, OPTICALLY ISOLATED, 
 2 AI, 9/12/14 BITS RESOLUTION, 
 U/I/THERMOCOUPLE/RESISTANCE, 
 INTERRUPT, DIAGNOSTICS, 
 1 X 20 PIN, 
 REMOVE/INSERT W. BACKPLANE BUS 

14 6ES73225HF000AB0 

Κάρτα ψηφιακών εξόδων 
SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT 
 SM 322, OPTICALLY ISOLATED, 
 8 DO (RELAY), 1 X 40 PIN, 
 24V DC, 120 - 230V AC, 5A WITH 
 INTEGR. SNUBBER F. IND. LOADS 

15 6ES71324HB120AB0 

Κάρτα κλέμα 
SIMATIC DP, 5 ELECTRON. MODULES 
 ET200S: 2DO RELAY(FORM C CONT.) 
 DC24V-48V/5A, AC24V-230V/5A, 
 15 MM WIDTH, FIRST-UP SIGNAL, 
 5 PIECES PER PACKAGING UNIT 

16 6ES71534AA010XB0 

Κάρτα επικοινωνίας 
SIMATIC DP, ET 200M INTERFACE 
 IM 153-4 PN IO 
 FOR MAX. 12 S7-300 MODULES, 
 EXTENDED FUNCTIONS: 
 ISOCHRONEOUS REALTIME 
 COMMUNICATION CLASS 1 AND 2, 
 MODULE EXCHANGE W/O PG, 
 OPERATION W/O MMC, 
 MAINTENANCE 
 NEW IO MODULES ARE SUPPORTED 

17 6ES73325HB010AB0 

Κάρτα αναλογικών εξόδων 
SIMATIC S7-300, ANALOG OUTPUT 
 SM 332, OPTICALLY ISOLATED, 
 2 AO, U/I; 11/12 BITS RESOL., 
 20 PIN., REMOVE/INSERT WITH 
 ACTIVE BACKPLANE BUS 





18 6ES71534BA000XB0 

Κάρτα επικοινωνίας 
SIMATIC DP, ET 200M INTERFACE 
 IM 153-4 PN IO HIGH FEATURE 
 FOR MAX. 12 S7-300 MODULES, 
 SUPPORTS FAIL SAFE MODULES, 
 HART MODULES 
 SHARED DEVICE, 
 MEDIUM REDUNDANCY PROTOCOL 

19 6ES73231BL000AA0 

Κάρτα ψηφιακών εισόδων-εξόδων 
SIMATIC S7-300, DIGITAL MODULE 
 SM 323, OPTICALLY ISOLATED, 
 16 DI AND 16 DO, 24V DC, 0.5A, 
 AGGREGATE CURRENT 4A, 1X40 PIN 

20 6ES71384HA000AB0 

Κάρτα επικοινωνίας 
SIMATIC DP, DP MASTER INTERFACE 
 FOR IM 151-7 CPU OR 
 IM 151-8 PN/DP (ET200S), 
 MODULE WITH PROFIBUS DP INTERF. 
 (9 PIN SUB-D, FEMALE) 
 AS DP MASTER 

21 6ES71518AB010AB0 

Κάρτα επικοινωνίας 
SIMATIC DP, IM151-8 PN/DP CPU 
 FOR ET200S, 
 192 KB WORKING MEMORY, 
 INT. PROFINET INTERFACE 
 (WITH THREE RJ45 PORTS) 
 AS IO-CONTROLER, W/O BATTERY 
 MMC REQUIRED 

22 6ES73146EH040AB0 

Κάρτα κεντρικός επεξεργαστής 
SIMATIC S7-300, CPU 314C-2PN/DP 
 COMPACT CPU WITH 
 192 KBYTE WORKING MEMORY, 
 24 DI/16 DO, 4AI, 2AO, 1 PT100, 
 4 FAST COUNTERS (60 KHZ), 
 1. INTERFACE MPI/DP 12MBIT/S, 
 2. INTERFACE ETHERNET PROFINET, 
 WITH 2 PORT SWITCH, 
 INTEGRATED 24V DC POWER SUPPLY, 
 FRONT CONNECTOR (2 X 40PIN) AND 
 MICRO MEMORY CARD REQUIRED 

 

 

∆ΙΑΤΑΞΗ Α∆ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (UPS) 
 
Ζητούμενη Ισχύς:  ≥3000VA/2700W 
Τύπος UPS: On-line διπλής μετατροπής 
ΕΙΣΟ∆ΟΣ: 
Ονομαστική Τάση 220-230-240 VAC 

Εύρος τάσης χωρίς λειτουργία 
συσσωρευτών 

140 – 276 VAC @50% LOAD / 184 – 276 VAC @ 
100% LOAD 

Μέγιστη επιτρεπόμενη τάση 300 VAC 

Ονομαστική Συχνότητα 50/60 Hz 

Εύρος συχνοτήτας 50 Hz ± 5% / 60 Hz ± 5% 

Συντελεστής Ισχύος > 0,99 

Τρέχουσα παραμόρφωση ≤7% 

BY PASS   





Aνοχή Tάσης 180 – 264 VAC 

Ανοχή Συχνότητας 
Επιλεγόμενη Συχνότητα ( ±1,5Hz έως ±5Hz 
ρυθμιζόμενη) 

Υπερφόρτωση 
125% για 5 δευτερολέπτα, 150% για 1 
δευτερόλεπτο 

EΞΟ∆ΟΣ: 

Παραμόρφωση τάσης με 
γραμμικό φορτίο / με μη-
γραμμικό φορτίο 

< 2% / < 4% 

Συχνότητα ∆υνατότητα επιλογής: 50 Hz ή 60 Hz ή αυτόματο 

Στατική ∆ιακύμανση ± 1% 

∆υναμική ∆ιακύμανση ≤ 5% σε 20 msec. 

Κυματομορφή Ημιτονική 

Συντελεστής ρεύματος κορυφής 3:1 

 

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ: 

Τύπος 
VRLA AGM κλειστοί μολύβδου δεν απαιτούν 
συντήρηση 

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

Προστασία από υπερτάσεις ≥300 joules 

Προστασίες 
Από υπερεντάσεις – Βραχυκύκλωμα – υπέρταση – 
χαμηλή τάση – Θερμοκρασία – υπερεκφόρτισης 
συσσωρευτών 

Επικοινωνίες 
USB / RS232 DB9 με επαφές/ υποδοχή για κάρτα 
εικοινωνίας 

Αριθμός εξόδων 4 x IEC 320 C13 
8 IEC 320 C13 
+ 1 IEC 320 C19 

Κανονισμοί σχεδίασης 
Ασφάλεια: EN 62040-1 and Directive 2006/95/EL; 
EMC: EN 620040-2 category C2 and Directives 
2004/108/EL 

Θερμοκρασία Λειτουργίας 0 – 40 ° C 

Υγρασία <95%  
  

             Ηράκλειο ∆εκέμβριος 2018 
       Εθεωρήθη  
 Ο Γενικός ∆/ντής                    Ο Συντάκτης 
  
Χ. Παπαματθαιάκης                 Χ. Παπαδογιάννης          

 
 

 

 

 





∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000€     

Αριθμός Μελέτης :132/7-1-2019 Κ.Α. 26.01.0020 

 

 

«Προμήθεια - εγκατάσταση νέου πίνακα Β, προμήθεια καρτών Simatic» 

           

 Α΄ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

                                                            (πίνακας Β) 
 

Περιγραφή Πλήθος Τιμή μονάδας 
(ευρώ) 

Συνολικό κόστος 
(ευρώ) 

Νέος πίνακας Β 1 30.000 30.000 
  ΦΠΑ 24% 7.200 
  Γενικό σύνολο 37.200 

 
 

 

 

 

             Ηράκλειο ∆εκέμβριος 2018 
       Εθεωρήθη  
 Ο Γενικός ∆/ντής                    Ο Συντάκτης 
  
Χ. Παπαματθαιάκης                 Χ. Παπαδογιάννης          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 





∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000€     

Αριθμός Μελέτης: 132/7-1-2019 Κ.Α. 26.01.0020 

«Προμήθεια - εγκατάσταση νέου πίνακα Β, προμήθεια καρτών Simatic» 

           

 Β΄ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(ηλεκτρονικές κάρτες Simatic και διατάξεις αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS)) 
 

 A/A Κωδικός Περιγραφή Ποσότητα 
Τιμή 

μονάδας 
Μερικό 
Σύνολο  

1 6ES73603AA010AA0 

Κάρτα επικονωνίας 
SIMATIC S7-300,INTERFACE MODULE 
 IM 360 IN CENTRAL RACK 
 FOR CONNECTING MAX. 
 3 EXPANSION RACKS, 
 WITH K-BUS 

5         190,00   950,00 

2 6ES73613CA010AA0 

Κάρτα επικοινωνίας 
SIMATIC S7-300,INTERFACE MODULE 
 IM 361 IN EXPANSION RACK FOR 
 CONNECTING TO CENTRAL RACK 
 (IM360),24 V DC SUPPLY VOLTAGE, 
 WITH K-BUS 

5         218,00   1090,00 

3 6ES73211BL000AA0 

Κάρτα ψηφιακών εισόδων 
SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT 
 SM 321, OPTICALLY ISOLATED 
 32DI, 24 V DC, 1 X 40 PIN 

5         325,00   1.625,00 

4 6ES73311KF020AB0 

Κάρτα αναλογικών εισόδων 
SIMATIC S7-300, ANALOG INPUT 
 SM 331, OPTICALLY ISOLATED, 
 8 AI, 13 BIT RESOLUTION, 
 U/I/RESISTANCE/PT100, 
 NI100, NI1000, LG-NI1000, 
 PTC / KTY, 
 66 MS MODULE UPDATE, 
 1 X 40 PIN 

3         426,00   1.278,00 

5 6ES73221BL000AA0 

Κάρτα ψηφιακών εξόδων 
SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT 
 SM 322, OPTICALLY ISOLATED, 
 32DO, 24V DC, 0.5A, 1 X 40 PIN, 
 SUM OF OUTPUT CURRENTS 4A/GROUP 
 (16A/MODULE) 

4         449,00   1.796,00 

6 6GK73431EX300XE0 

Κάρτα επεξεργαστής επικοινωνίας 
COMMUNIKATIONS PROCESSOR CP343-1 
 FOR CONNECTING 
 SIMATIC S7-300 TO 
 IND. ETHERNET VIA ISO AND 
 TCP/IP, PROFINET IO-CONTROLLER 
 OR PROFINET IO-DEVICE, 
 INTEGR.  2-PORT SWITCH ERTEC200 
 S7-COMM., FETCH/WRITE, SEND/RCV 
 W. AND W/O RFC1006,MULTICAST 
 DHCP, NTC-CPU SYNC, DIAGNOSTIC, 
 INITIALIZATION VIA LAN, 
 2 X RJ45 CONNECT. FOR LAN WITH 
 10/100 MBIT/S 

4      1.280,00   5.120,00 





7 6ES73152AH140AB0 

Κάρτα κεντρικός επεξεργαστής 
SIMATIC S7-300, CPU 315-2DP 
 CPU WITH MPI INTERFACE 
 INTEGRATED 24 V DC POWER SUPPLY 
 256 KBYTE WORKING MEMORY 
 2. INTERFACE DP-MASTER/SLAVE 
 MICRO MEMORY CARD NECESSARY 

3      1.504,00   4.512,00 

8 6GK52042BB102AA3 

Κάρτα μετατροπέας οπτικoύ σήματος-
ηλεκτρονικού σήματος 
SCALANCE X204-2, 
 MANAGED IE SWITCH, 
 4 X 10/100MBIT/S RJ45 PORTS, 
 2 X 100MBIT/S MULTIMODE BFOC, 
 LED DIAGNOSTICS, ERROR SIGNAL 
 CONTACT WITH SET BUTTON, 
 REDUNDANT POWER SUPPLY, 
 PROFINET-IO DEVICE, NETWORK 
 MANAGEMENT, INTEGRATED 
 REDUNDANCY MANAGER, 
 INCL. ELECTRONIC MANUAL 
 ON CD, C-PLUG OPTIONAL 

3         879,00   2.637,00 

9 6ES71314BD010AA0 

Κάρτα κλέμα 
SIMATIC DP, 5 ELECTRON. MODULES 
 FOR ET 200S, 4 DI STANDARD 
 24V DC, 15 MM WIDTH, 
 5 PIECES PER PACKAGING UNIT 

1         121,00   121,00 

10 6ES71344GD000AB0 

Κάρτα κλέμα 
SIMATIC DP, ELECTRONIC MODULE 
 ET 200S, 4AI STANDARD I-2-WIRE, 
 4 - 20MA; 13BIT, 15MM WIDTH, 
 FOR 2-WIRE TRANSDUCER 
 CYCLE TIME 40 MS/MODULE 
 WITH LED SF (GROUP FAULT) 

1         155,00   155,00 

11 6ES73211BH020AA0 

Κάρτα ψηφιακών εισόδων 
SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT 
 SM 321, OPTICALLY ISOLATED, 
 16DI, 24 V DC, 1 X 20 PIN 

1         162,00   162,00 

12 6ES73071KA020AA0 

Κάρτα τροφοδοτικό 
SIMATIC S7-300 
 STABILIZED POWER SUPPLY PS307 
 INPUT: 120/230 V AC 
 OUTPUT: DC 24 V DC/10 A 

1         186,00   186,00 

13 6ES73317KB020AB0 

Κάρτα αναλογικών εισόδων 
SIMATIC S7-300, ANALOG INPUT 
 SM 331, OPTICALLY ISOLATED, 
 2 AI, 9/12/14 BITS RESOLUTION, 
 U/I/THERMOCOUPLE/RESISTANCE, 
 INTERRUPT, DIAGNOSTICS, 
 1 X 20 PIN, 
 REMOVE/INSERT W. BACKPLANE BUS 

1         195,00   195,00 

14 6ES73225HF000AB0 

Κάρτα ψηφιακών εξόδων 
SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT 
 SM 322, OPTICALLY ISOLATED, 
 8 DO (RELAY), 1 X 40 PIN, 
 24V DC, 120 - 230V AC, 5A WITH 
 INTEGR. SNUBBER F. IND. LOADS 

1         214,00   214,00 

15 6ES71324HB120AB0 

Κάρτα κλέμα 
SIMATIC DP, 5 ELECTRON. MODULES 
 ET200S: 2DO RELAY(FORM C CONT.) 
 DC24V-48V/5A, AC24V-230V/5A, 
 15 MM WIDTH, FIRST-UP SIGNAL, 
 5 PIECES PER PACKAGING UNIT 

1         219,00   219,00 





16 6ES71534AA010XB0 

Κάρτα επικοινωνίας 
SIMATIC DP, ET 200M INTERFACE 
 IM 153-4 PN IO 
 FOR MAX. 12 S7-300 MODULES, 
 EXTENDED FUNCTIONS: 
 ISOCHRONEOUS REALTIME 
 COMMUNICATION CLASS 1 AND 2, 
 MODULE EXCHANGE W/O PG, 
 OPERATION W/O MMC, 
 MAINTENANCE 
 NEW IO MODULES ARE SUPPORTED 

1         267,00   267,00 

17 6ES73325HB010AB0 

Κάρτα αναλογικών εξόδων 
SIMATIC S7-300, ANALOG OUTPUT 
 SM 332, OPTICALLY ISOLATED, 
 2 AO, U/I; 11/12 BITS RESOL., 
 20 PIN., REMOVE/INSERT WITH 
 ACTIVE BACKPLANE BUS 

1         324,00   324,00 

18 6ES71534BA000XB0 

Κάρτα επικοινωνίας 
SIMATIC DP, ET 200M INTERFACE 
 IM 153-4 PN IO HIGH FEATURE 
 FOR MAX. 12 S7-300 MODULES, 
 SUPPORTS FAIL SAFE MODULES, 
 HART MODULES 
 SHARED DEVICE, 
 MEDIUM REDUNDANCY PROTOCOL 

1         405,00   405,00 

19 6ES73231BL000AA0 

Κάρτα ψηφιακών εισόδων-εξόδων 
SIMATIC S7-300, DIGITAL MODULE 
 SM 323, OPTICALLY ISOLATED, 
 16 DI AND 16 DO, 24V DC, 0.5A, 
 AGGREGATE CURRENT 4A, 1X40 PIN 

1         420,00   420,00 

20 6ES71384HA000AB0 

Κάρτα επικοινωνίας 
SIMATIC DP, DP MASTER INTERFACE 
 FOR IM 151-7 CPU OR 
 IM 151-8 PN/DP (ET200S), 
 MODULE WITH PROFIBUS DP INTERF. 
 (9 PIN SUB-D, FEMALE) 
 AS DP MASTER 

1         445,00   445,00 

21 6ES71518AB010AB0 

Κάρτα επικοινωνίας 
SIMATIC DP, IM151-8 PN/DP CPU 
 FOR ET200S, 
 192 KB WORKING MEMORY, 
 INT. PROFINET INTERFACE 
 (WITH THREE RJ45 PORTS) 
 AS IO-CONTROLER, W/O BATTERY 
 MMC REQUIRED 

1         671,00   671,00 

22 6ES73146EH040AB0 

Κάρτα κεντρικός επεξεργαστής 
SIMATIC S7-300, CPU 314C-2PN/DP 
 COMPACT CPU WITH 
 192 KBYTE WORKING MEMORY, 
 24 DI/16 DO, 4AI, 2AO, 1 PT100, 
 4 FAST COUNTERS (60 KHZ), 
 1. INTERFACE MPI/DP 12MBIT/S, 
 2. INTERFACE ETHERNET PROFINET, 
 WITH 2 PORT SWITCH, 
 INTEGRATED 24V DC POWER SUPPLY, 
 FRONT CONNECTOR (2 X 40PIN) AND 
 MICRO MEMORY CARD REQUIRED 

1      1.808,00   1.808,00 

23 
∆ιατάξεις αδιάλειπτης 
παροχής ρεύματος (UPS) 

 
 

Ζητούμενη Ισχύς:  ≥3000VA/2700W 
Τύπος UPS: On-line διπλής μετατροπής 

 

6 900 5.400,00 





  

 
 

ΣΥΝΟΛΟ   30.000,00 

  

 
 

ΦΠΑ 24%   7.200,00 

  

 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
  37.200,00 

 
 

 

 

 

             Ηράκλειο ∆εκέμβριος 2018 
       Εθεωρήθη  
 Ο Γενικός ∆/ντής                    Ο Συντάκτης 
  
Χ. Παπαματθαιάκης                 Χ. Παπαδογιάννης          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
60.000,00€     

Αριθμός Μελέτης 132/7-1-2019 Κ.Α. 26.01.0020 
 

 

        

 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

 

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

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

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

 

ΓΙΑ ΤΟΝ Α΄ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 

                                                            (πίνακας Β) 
 

Περιγραφή Πλήθος Τιμή μονάδας 
(ευρώ) 

Συνολικό κόστος 
(ευρώ) 

Νέος πίνακας Β 1   
  ΦΠΑ 24%  
  Γενικό σύνολο  

 

(Αριθμητικώς και ολογράφως ) 

 

ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………… 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 

 

 





∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
60.000,00€     

Αριθμός Μελέτης :132/7-1-2019 Κ.Α. 26.01.0020 
 

 

     Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

 

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

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

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

ΓΙΑ ΤΟ Β΄ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 

(ηλεκτρονικές κάρτες Simatic και διατάξεις αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS)) 
 

 A/A Κωδικός Περιγραφή Ποσότητα 
Τιμή 

μονάδας 
Μερικό 
Σύνολο  

1 6ES73603AA010AA0 

Κάρτα επικονωνίας 
SIMATIC S7-300,INTERFACE MODULE 
 IM 360 IN CENTRAL RACK 
 FOR CONNECTING MAX. 
 3 EXPANSION RACKS, 
 WITH K-BUS 

5   

2 6ES73613CA010AA0 

Κάρτα επικοινωνίας 
SIMATIC S7-300,INTERFACE MODULE 
 IM 361 IN EXPANSION RACK FOR 
 CONNECTING TO CENTRAL RACK 
 (IM360),24 V DC SUPPLY VOLTAGE, 
 WITH K-BUS 

5   

3 6ES73211BL000AA0 

Κάρτα ψηφιακών εισόδων 
SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT 
 SM 321, OPTICALLY ISOLATED 
 32DI, 24 V DC, 1 X 40 PIN 

5   

4 6ES73311KF020AB0 

Κάρτα αναλογικών εισόδων 
SIMATIC S7-300, ANALOG INPUT 
 SM 331, OPTICALLY ISOLATED, 
 8 AI, 13 BIT RESOLUTION, 
 U/I/RESISTANCE/PT100, 
 NI100, NI1000, LG-NI1000, 
 PTC / KTY, 
 66 MS MODULE UPDATE, 
 1 X 40 PIN 

3   

5 6ES73221BL000AA0 

Κάρτα ψηφιακών εξόδων 
SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT 
 SM 322, OPTICALLY ISOLATED, 
 32DO, 24V DC, 0.5A, 1 X 40 PIN, 
 SUM OF OUTPUT CURRENTS 4A/GROUP 
 (16A/MODULE) 

4   





6 6GK73431EX300XE0 

Κάρτα επεξεργαστής επικοινωνίας 
COMMUNIKATIONS PROCESSOR CP343-1 
 FOR CONNECTING 
 SIMATIC S7-300 TO 
 IND. ETHERNET VIA ISO AND 
 TCP/IP, PROFINET IO-CONTROLLER 
 OR PROFINET IO-DEVICE, 
 INTEGR.  2-PORT SWITCH ERTEC200 
 S7-COMM., FETCH/WRITE, SEND/RCV 
 W. AND W/O RFC1006,MULTICAST 
 DHCP, NTC-CPU SYNC, DIAGNOSTIC, 
 INITIALIZATION VIA LAN, 
 2 X RJ45 CONNECT. FOR LAN WITH 
 10/100 MBIT/S 

4   

7 6ES73152AH140AB0 

Κάρτα κεντρικός επεξεργαστής 
SIMATIC S7-300, CPU 315-2DP 
 CPU WITH MPI INTERFACE 
 INTEGRATED 24 V DC POWER SUPPLY 
 256 KBYTE WORKING MEMORY 
 2. INTERFACE DP-MASTER/SLAVE 
 MICRO MEMORY CARD NECESSARY 

3   

8 6GK52042BB102AA3 

Κάρτα μετατροπέας οπτικoύ σήματος-
ηλεκτρονικού σήματος 
SCALANCE X204-2, 
 MANAGED IE SWITCH, 
 4 X 10/100MBIT/S RJ45 PORTS, 
 2 X 100MBIT/S MULTIMODE BFOC, 
 LED DIAGNOSTICS, ERROR SIGNAL 
 CONTACT WITH SET BUTTON, 
 REDUNDANT POWER SUPPLY, 
 PROFINET-IO DEVICE, NETWORK 
 MANAGEMENT, INTEGRATED 
 REDUNDANCY MANAGER, 
 INCL. ELECTRONIC MANUAL 
 ON CD, C-PLUG OPTIONAL 

3   

9 6ES71314BD010AA0 

Κάρτα κλέμα 
SIMATIC DP, 5 ELECTRON. MODULES 
 FOR ET 200S, 4 DI STANDARD 
 24V DC, 15 MM WIDTH, 
 5 PIECES PER PACKAGING UNIT 

1   

10 6ES71344GD000AB0 

Κάρτα κλέμα 
SIMATIC DP, ELECTRONIC MODULE 
 ET 200S, 4AI STANDARD I-2-WIRE, 
 4 - 20MA; 13BIT, 15MM WIDTH, 
 FOR 2-WIRE TRANSDUCER 
 CYCLE TIME 40 MS/MODULE 
 WITH LED SF (GROUP FAULT) 

1   

11 6ES73211BH020AA0 

Κάρτα ψηφιακών εισόδων 
SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT 
 SM 321, OPTICALLY ISOLATED, 
 16DI, 24 V DC, 1 X 20 PIN 

1   

12 6ES73071KA020AA0 

Κάρτα τροφοδοτικό 
SIMATIC S7-300 
 STABILIZED POWER SUPPLY PS307 
 INPUT: 120/230 V AC 
 OUTPUT: DC 24 V DC/10 A 

1   

13 6ES73317KB020AB0 

Κάρτα αναλογικών εισόδων 
SIMATIC S7-300, ANALOG INPUT 
 SM 331, OPTICALLY ISOLATED, 
 2 AI, 9/12/14 BITS RESOLUTION, 
 U/I/THERMOCOUPLE/RESISTANCE, 
 INTERRUPT, DIAGNOSTICS, 
 1 X 20 PIN, 
 REMOVE/INSERT W. BACKPLANE BUS 

1   





14 6ES73225HF000AB0 

Κάρτα ψηφιακών εξόδων 
SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT 
 SM 322, OPTICALLY ISOLATED, 
 8 DO (RELAY), 1 X 40 PIN, 
 24V DC, 120 - 230V AC, 5A WITH 
 INTEGR. SNUBBER F. IND. LOADS 

1   

15 6ES71324HB120AB0 

Κάρτα κλέμα 
SIMATIC DP, 5 ELECTRON. MODULES 
 ET200S: 2DO RELAY(FORM C CONT.) 
 DC24V-48V/5A, AC24V-230V/5A, 
 15 MM WIDTH, FIRST-UP SIGNAL, 
 5 PIECES PER PACKAGING UNIT 

1   

16 6ES71534AA010XB0 

Κάρτα επικοινωνίας 
SIMATIC DP, ET 200M INTERFACE 
 IM 153-4 PN IO 
 FOR MAX. 12 S7-300 MODULES, 
 EXTENDED FUNCTIONS: 
 ISOCHRONEOUS REALTIME 
 COMMUNICATION CLASS 1 AND 2, 
 MODULE EXCHANGE W/O PG, 
 OPERATION W/O MMC, 
 MAINTENANCE 
 NEW IO MODULES ARE SUPPORTED 

1   

17 6ES73325HB010AB0 

Κάρτα αναλογικών εξόδων 
SIMATIC S7-300, ANALOG OUTPUT 
 SM 332, OPTICALLY ISOLATED, 
 2 AO, U/I; 11/12 BITS RESOL., 
 20 PIN., REMOVE/INSERT WITH 
 ACTIVE BACKPLANE BUS 

1   

18 6ES71534BA000XB0 

Κάρτα επικοινωνίας 
SIMATIC DP, ET 200M INTERFACE 
 IM 153-4 PN IO HIGH FEATURE 
 FOR MAX. 12 S7-300 MODULES, 
 SUPPORTS FAIL SAFE MODULES, 
 HART MODULES 
 SHARED DEVICE, 
 MEDIUM REDUNDANCY PROTOCOL 

1   

19 6ES73231BL000AA0 

Κάρτα ψηφιακών εισόδων-εξόδων 
SIMATIC S7-300, DIGITAL MODULE 
 SM 323, OPTICALLY ISOLATED, 
 16 DI AND 16 DO, 24V DC, 0.5A, 
 AGGREGATE CURRENT 4A, 1X40 PIN 

1   

20 6ES71384HA000AB0 

Κάρτα επικοινωνίας 
SIMATIC DP, DP MASTER INTERFACE 
 FOR IM 151-7 CPU OR 
 IM 151-8 PN/DP (ET200S), 
 MODULE WITH PROFIBUS DP INTERF. 
 (9 PIN SUB-D, FEMALE) 
 AS DP MASTER 

1   

21 6ES71518AB010AB0 

Κάρτα επικοινωνίας 
SIMATIC DP, IM151-8 PN/DP CPU 
 FOR ET200S, 
 192 KB WORKING MEMORY, 
 INT. PROFINET INTERFACE 
 (WITH THREE RJ45 PORTS) 
 AS IO-CONTROLER, W/O BATTERY 
 MMC REQUIRED 

1   

22 6ES73146EH040AB0 

Κάρτα κεντρικός επεξεργαστής 
SIMATIC S7-300, CPU 314C-2PN/DP 
 COMPACT CPU WITH 
 192 KBYTE WORKING MEMORY, 
 24 DI/16 DO, 4AI, 2AO, 1 PT100, 
 4 FAST COUNTERS (60 KHZ), 
 1. INTERFACE MPI/DP 12MBIT/S, 
 2. INTERFACE ETHERNET PROFINET, 
 WITH 2 PORT SWITCH, 
 INTEGRATED 24V DC POWER SUPPLY, 

1   





 FRONT CONNECTOR (2 X 40PIN) AND 
 MICRO MEMORY CARD REQUIRED 

23 
∆ιατάξεις αδιάλειπτης 
παροχής ρεύματος (UPS) 

 
 

Ζητούμενη Ισχύς:  ≥3000VA/2700W 
Τύπος UPS: On-line διπλής μετατροπής 

 

6   

  

 
 

ΣΥΝΟΛΟ    

  

 
 

ΦΠΑ 24%    

  

 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
   

 
Αριθμητικώς και ολογράφως ) 
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