
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Α) Προμήθεια υλικών‐ συσκευών αυτοματισμού για την αναβάθμιση ‐
αντικατάσταση των τερματικών σταθμών ελέγχου (ΤΣΕ) και ενσωμάτωση 
στο σύστημα τηλεχειρισμού – τηλεελέγχου Scada αντλιοστασίων και 

δεξαμενών. 

  Β) Προμήθεια ‐αντικατάσταση με αναβάθμιση λογισμικού των (2) δύο 
κεντρικών σταθμών ελέγχου – ( scada servers) και παράδοση σε πλήρη 

λειτουργία.    

με Συνοπτικό Διαγωνισμό και 

 κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά (μόνο βάσει τιμής) 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1  Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) 

Ταχυδρομική διεύθυνση  ΚΩΝ.ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 ΦΟΙΝΙΚΙΑ 

Πόλη  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Ταχυδρομικός Κωδικός  71500 

Χώρα  ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS  NUTS2 EL4 & NUTS3  EL434 

Τηλέφωνο  2810 529379 

Φαξ  2810 263678 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο   amanaki@deyah.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες  ΑΜΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)  www.deyah.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)   

 

Είδος Αναθέτοντα Φορέα  

O Αναθέτων Φορέας είναι η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (Δ.Ε.Υ.Α.Η.)     

Κύρια δραστηριότητα Α.Φ. 

Η κύρια δραστηριότητα του Αναθέτοντα Φορέα είναι  ο Τομέας Ύδατος. 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α)  Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση πρόσβαση στην διεύθυνση  

www.deyah.gr. 

              Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες και από την διεύθυνση: amanaki@deyah.gr  

1.2  Στοιχεία Διαδικασίας‐Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  με  τη  διαδικασία  του  συνοπτικού  διαγωνισμού  του  άρθρου  327  του  ν. 
4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας  χρηματοδότησης  της  παρούσας  σύμβασης  είναι  η  ΔΕΥΑ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.  Η  δαπάνη  για  την  εν  λόγο 
σύμβαση θα   βαρύνει  τους  κωδικούς με Κ.Α.  :26.01.0012 και  τον Κ.Α. 54.00.6024  με σχετική πίστωση  του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 της ΔΕΥΑΗ. 

1.3  Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η Α) Προμήθεια υλικών‐ συσκευών αυτοματισμού για την  

αναβάθμιση ‐αντικατάσταση των τερματικών σταθμών ελέγχου (ΤΣΕ) και ενσωμάτωση  

στο σύστημα τηλεχειρισμού –τηλεελέγχου Scada αντλιοστασίων και δεξαμενών. 

  Β)  Προμήθεια  ‐αντικατάσταση  με  αναβάθμιση  λογισμικού  των  (2)  δύο  κεντρικών  σταθμών 
ελέγχου –( scada servers) και παράδοση σε πλήρη λειτουργία,   

για κάλυψη των  αναγκών της  ΔΕΥΑΗ.                

Η προμήθεια των ανωτέρω έχει κωδικό Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 31711000‐3. 





Η παρούσα σύμβαση  δεν υποδιαιρείται σε  τμήματα: 

Προσφορές  υποβάλλονται  για  το  σύνολο  του  Ενδεικτικού  Προϋπολογισμού  που  συμμετέχει  ο  οικονομικός 
φορέας.  

Η  εκτιμώμενη  αξία  της  σύμβασης  ανέρχεται  στο  ποσό  των  49.600,00  €  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24% 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 40.000,00 και  ΦΠΑ : 9.600,00). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε  δώδεκα  (12) μήνες . 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ των 
Τεχνικών Προδιαγραφών   της παρούσας διακήρυξης.  

Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας και την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (μόνο βάσει τιμής), μετά από Τεχνική αξιολόγηση. 

1.4  Θεσμικό πλαίσιο  

Η  ανάθεση  και  εκτέλεση  της  σύμβασης  διέπεται  από  την  κείμενη  νομοθεσία  και  τις  κατ΄  εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

− του  ν.  4412/2016  (Α'  147)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

− του  ν.  4314/2014  (Α'  265)1,  “Α)  Για  τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  την  εφαρμογή  αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2014−2020,  Β)  Ενσωμάτωση  της  Οδηγίας  2012/17  του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 
δίκαιο,  τροποποίηση  του  ν.  3419/2005  (Α'  297)  και  άλλες  διατάξεις”  και  του  ν.  3614/2007  (Α'  267) 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007  ‐
2013», 

− του ν. 4270/2014  (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και  εποπτείας  (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

− του ν. 4250/2014  (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις  ‐ Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα‐Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.  318/1992  (Α΄161)  και  λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

− της παρ.  Ζ  του Ν. 4152/2013  (Α' 107) «Προσαρμογή  της  ελληνικής  νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7  της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

− του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

− του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των 
μελών τους με κλήρωση», 2 

− του  ν.  4013/2011  (Α’  204)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

− του ν. 3861/2010  (Α’ 112) «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. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

− του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των 
άρθρων 7 και 13 έως 15, 

− του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

− του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

− του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 
1  Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 





− της  με  αρ.  57654  (Β’  1781/23.5.2017)  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  «Ρύθμιση 
ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

− των  σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω  νόμων  εκδοθεισών  κανονιστικών  πράξεων,  των  λοιπών  διατάξεων  που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,   καθώς και του 
συνόλου  των  διατάξεων  του  ασφαλιστικού,  εργατικού,  κοινωνικού,  περιβαλλοντικού  και  φορολογικού 
δικαίου  που  διέπει  την  ανάθεση  και  εκτέλεση  της  παρούσας  σύμβασης,  έστω  και  αν  δεν  αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 

Το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε η ΔΕΥΑΗ στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, 
για  την  εκτέλεση  της  προμήθειας,  το  οποίο  έλαβε  Αριθμό  Διαδικτυακής  Ανάρτησης  Μητρώου  (ΑΔΑΜ) 
“19REQ005594589 2019‐09‐23”. 

Το εγκεκριμένο αίτημα που καταχώρησε η ΔΕΥΑΗ στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, 
για  την  εκτέλεση  της  προμήθειας  το  οποίο  έλαβε  Αριθμό  Διαδικτυακής  Ανάρτησης  Μητρώου  (ΑΔΑΜ) 
“19REQ005597836 2019‐09‐23”. 
 

Την  με  αριθμό 3/2019  και  ΑΔΑ: 6ΝΒ9ΟΡΙΗ‐9Θ7  απόφαση  του  Δ.Σ  της  ΔΕΥΑΗ  περί  Συγκρότησης  τριμελούς 
Επιτροπής  Υπαλλήλων μετά  των αναπληρωματικών αυτών  για  τη διενέργεια  και αξιολόγηση    διαγωνισμών 
προμηθειών και υπηρεσιών  και της τριμελούς Επιτροπής Υπαλλήλων μετά των αναπληρωματικών αυτών για 
την εξέταση των ενστάσεων για το έτος 2019. 
 

Το εισηγητικό έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 8472/28‐8‐2019  του Γενικού Διευθυντού για    την ψήφιση 
και  διάθεση  πίστωσης  στους  Κ.Α.  26.01.0012  και  Κ.Α.54.00.6024  ,  ως  την  υπ΄  αριθ.  350/2019  με  ΑΔΑ: 
ΩΣΟ7ΟΡΙΗ‐ΕΣΒ απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Την υπ’  αριθ. 351/2019 με ΑΔΑ: Ω5ΣΠΟΡΙΗ‐ΖΛ2 απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τον τρόπο 
εκτέλεσης του διαγωνισμού και  την έγκριση των συντασσόμενων τευχών.  

1.5  Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 03 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. 

Οι  προσφορές  μπορούν  να  υποβληθούν  και  με  courier  ή  ταχυδρομείο,  αλλά  πρέπει  να  έχουν  φτάσει  στο 
πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα. 

1.6  Δημοσιότητα 

Η παρούσα Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 3.  

Η περίληψη της διακηρύξεως δημοσιεύεται σε μία ημερήσια και εβδομαδιαία εφημερίδα.  

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, τον ανάδοχο και 
εισπράττονται κατά την πληρωμή της σύμβασης. 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 
4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   

www.deyah.gr , στις  23/09/2019. 

1.7  Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α)  τηρούν  και  θα  εξακολουθήσουν  να  τηρούν  κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης,  εφόσον  επιλεγούν,    τις 
υποχρεώσεις  τους  που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις 

 
 





ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η  τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται  από  τα  όργανα  που  επιβλέπουν  την  εκτέλεση  των  δημοσίων  συμβάσεων  και  τις  αρμόδιες 
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους4  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

2.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1  Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1  Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

1. H προκήρυξη με αρ.πρωτ:     9310/23‐9‐2019.  

2. η  παρούσα  Διακήρυξη  με  αρ.πρωτ:  9309/23‐09‐2019  με  τα  Παραρτήματα  που  αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτής 

3.  το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 

4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας,  ιδίως σχετικά 
με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2  Επικοινωνία ‐ Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Τα τεύχη είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στις ανωτέρω διευθύνσεις (βλ. παρ. 1.6.). 

Για τυχόν έντυπη παραλαβή των τευχών ή μέρους αυτών οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στα γραφεία της 
αναθέτουσας αρχής κατά τις Δευτέρα έως Παρασκευή εργάσιμες ημέρες και τις ώρες 7.30 έως 15:00. 

Για  την  παραλαβή  των  τευχών  οι  ενδιαφερόμενοι  καταβάλλουν  τη  δαπάνη  αναπαραγωγής  τους  ,  που 
ανέρχεται  σε  5,00  ευρώ,  εκτός  αν  ο  ενδιαφερόμενος  αναλάβει  με  δαπάνη  και  επιμέλειά  του  την 
αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον 
τα  ζητήσουν  έγκαιρα  και  εμβάσουν,  κατόπιν  συνεννόησης  με  την  αναθέτουσα  αρχή,  πέραν  της 
αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα 
αρχή  αποστέλλει  τα  ζητηθέντα  στοιχεία  μέσω  των  Ελληνικών  Ταχυδρομείων  ή  ιδιωτικών  εταιρειών 
μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

2.1.3   Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως,  το αργότερο έξι  (6) ημέρες πριν την 
καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών  και  απαντώνται  εγγράφως.  Αιτήματα  παροχής 
διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί φορείς  να μπορούν  να  λάβουν  γνώση όλων  των αναγκαίων πληροφοριών  για 
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α)  όταν,  για  οποιονδήποτε  λόγο,  πρόσθετες  πληροφορίες,  αν  και  ζητήθηκαν  από  τον  οικονομικό  φορέα 
έγκαιρα,  δεν  έχουν  παρασχεθεί  το  αργότερο  έξι  (6)  ημέρες  πριν  από  την  προθεσμία  που  ορίζεται  για  την 
παραλαβή των προσφορών. 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν  οι  πρόσθετες  πληροφορίες  δεν  έχουν  ζητηθεί  έγκαιρα  ή  δεν  έχουν  σημασία  για  την  προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

 
 





Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί φορείς  να μπορούν  να  λάβουν  γνώση όλων  των αναγκαίων πληροφοριών  για 
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α)  Όταν,  για  οποιονδήποτε  λόγο,  πρόσθετες  πληροφορίες,  αν  και  ζητήθηκαν  από  τον  οικονομικό  φορέα 
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με  τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που  ζητήθηκαν ή  των 
αλλαγών. 

Όταν  οι  πρόσθετες  πληροφορίες  δεν  έχουν  ζητηθεί  έγκαιρα  ή  δεν  έχουν  σημασία  για  την  προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4  Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα . 

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι  προσφορές  και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή 
συνοδεύονται  από  επίσημη  μετάφρασή  τους  στην  ελληνική  γλώσσα.  Στα  αλλοδαπά  δημόσια  έγγραφα  και 
δικαιολογητικά  εφαρμόζεται  η  Συνθήκη  της  Χάγης  της  5ης.10.1961,  που  κυρώθηκε  με  το  ν.  1497/1984 
(Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα  επικυρωμένη  είτε  από  πρόσωπο  αρμόδιο  κατά  τις  διατάξεις  της  εθνικής  νομοθεσίας  είτε  από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Τα αποδεικτικά  έγγραφα  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή  συνοδεύονται  από  επίσημη  μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της 
Χάγης  της  5.10.1961,  που  κυρώθηκε  με  το  ν.  1497/1984  (Α΄188).  Ειδικά,  τα  αλλοδαπά  ιδιωτικά  έγγραφα 
πρέπει  να  συνοδεύονται  από  μετάφρασή  τους  στην  ελληνική  γλώσσα  επικυρωμένη  είτε  από  πρόσωπο 
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα ‐εταιρικά ή μη‐ με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν 
να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα. Επιθυμητό να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5  Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα 
στα κράτη  ‐ μέλη της Ένωσης ή  του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη‐μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 
σύμφωνα με τις  ισχύουσες διατάξεις,  το δικαίωμα αυτό. Μπορούν,  επίσης,  να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.  ‐ 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ή  να παρέχονται 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. 

Οι  εγγυητικές  επιστολές  εκδίδονται  κατ’  επιλογή  των  οικονομικών  φορέων  από  έναν  ή  περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν 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  (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της 
ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε  ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η)  τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και 
την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών,  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  εκείνου  προς  τον  οποίο 
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον 
τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την 
εγκυρότητά τους. 

2.2  Δικαίωμα Συμμετοχής ‐ Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1  Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος‐μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος‐μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται  από  τα  Παραρτήματα  1,  2,  4  και  5  και  τις  γενικές  σημειώσεις  του  σχετικού  με  την  Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ)  σε  τρίτες  χώρες  που  δεν  εμπίπτουν  στην  περίπτωση  γ΄  της  παρούσας  παραγράφου  και  έχουν  συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται 
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

 3.  Στις  περιπτώσεις  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονομικών  φορέων,  όλα  τα  μέλη  της  ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

2.2.2  Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στην  παρούσα  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  (διαγωνισμό)  προσφέρων 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του  (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο)  ή σε ένα από τα μέλη του  (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων)  ένας ή περισσότεροι 
από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.2.1.   Όταν υπάρχει  σε  βάρος  του αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση  για  έναν από  τους ακόλουθους 
λόγους:  

α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης‐πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την  καταπολέμηση  του  οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών‐μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, 
σ. 1)  και στην παράγραφο 1  του άρθρου 2  της απόφασης‐πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 
Ιουλίου 2003,  για  την  καταπολέμηση  της δωροδοκίας στον  ιδιωτικό  τομέα  (ΕΕ L 192  της 31.7.2003,  σ. 54), 
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ)  απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των  οικονομικών 
συμφερόντων  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  (ΕΕ  C  316  της  27.11.1995,  σ.  48),  η  οποία  κυρώθηκε  με  το  ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ)  τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές  δραστηριότητες,  όπως  ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης‐πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, 
για  την  καταπολέμηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L 164  της 22.6.2002,  σ. 3)  ή  ηθική  αυτουργία  ή  συνέργεια  ή 
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε)  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της  τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 
Οκτωβρίου 2005,  σχετικά με  την πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού συστήματος για  τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 





στ)  παιδική  εργασία  και  άλλες  μορφές  εμπορίας  ανθρώπων,  όπως  ορίζονται  στο  άρθρο  2  της  Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 
την  καταπολέμηση  της  εμπορίας  ανθρώπων  και  για  την  προστασία  των  θυμάτων  της,  καθώς  και  για  την 
αντικατάσταση της απόφασης‐πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο  οικονομικός  φορέας  αποκλείεται,  επίσης,  όταν  το  πρόσωπο  εις  βάρος  του  οποίου  εκδόθηκε  τελεσίδικη 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE 
ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών,  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου    αφορά  κατ’  ελάχιστον 
στους διαχειριστές. 

Στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε.),  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου  αφορά  κατ’ 

ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

Σε όλες  τις  υπόλοιπες περιπτώσεις  νομικών προσώπων,  η  υποχρέωση  των προηγούμενων  εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η,(α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί 

με  αμετάκλητη  απόφαση,  αυτή  ανέρχεται  σε  πέντε  (5)  έτη  από  την  ημερομηνία  της  καταδίκης  με 

αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.2.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α)  όταν  ο  προσφέρων  έχει αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  όσον αφορά στην  καταβολή φόρων ή  εισφορών 
κοινωνικής  ασφάλισης  και  αυτό  έχει  διαπιστωθεί  από  δικαστική  ή  διοικητική  απόφαση  με  τελεσίδικη  και 
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων 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. 

Δεν  αποκλείεται  ο  προσφέρων  οικονομικός  φορέας,  όταν  έχει  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του  είτε 
καταβάλλοντας  τους  φόρους  ή  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  που  οφείλει,  συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό 
για την καταβολή τους.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος 
του  οικονομικού  φορέα,  μέσα  σε  χρονικό  διάστημα  δύο  (2)  ετών  πριν  από  την  ημερομηνία  λήξης  της 
προθεσμίας  υποβολής  προσφοράς:  αα)  τρεις  (3)  πράξεις  επιβολής  προστίμου  από  τα  αρμόδια  ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 
σύμφωνα  με  την  υπουργική  απόφαση  2063/Δ1632/2011  (Β΄  266),  όπως  εκάστοτε  ισχύει,  ως  «υψηλής»  ή 
«πολύ υψηλής»  σοβαρότητας,  οι  οποίες προκύπτουν αθροιστικά από  τρεις  (3)  διενεργηθέντες  ελέγχους,  ή 
ββ)  δύο  (2)  πράξεις  επιβολής  προστίμου  από  τα  αρμόδια  ελεγκτικά  όργανα  του  Σώματος  Επιθεώρησης 
Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που  αφορούν  την  αδήλωτη  εργασία,  οι  οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν 
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

2.2.2.3  Κατ'  εξαίρεση,  επίσης,  ο  προσφέρων  δεν  αποκλείεται,  όταν  ο  αποκλεισμός,  σύμφωνα  με  την 
παράγραφο 2.2.2.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής  ασφάλισης  δεν  έχουν  καταβληθεί  ή  όταν  ο  οικονομικός  φορέας  ενημερώθηκε  σχετικά  με  το 
ακριβές  ποσό που οφείλεται  λόγω αθέτησης  των υποχρεώσεών  του όσον αφορά στην  καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα 





με το  τελευταίο εδάφιο της παρ. 2  του άρθρου 73  ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας  της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

2.2.2.4.  Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης,  προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β)  εάν  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. Η 
αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  μην  αποκλείει  έναν  οικονομικό  φορέα  ο  οποίος  βρίσκεται  σε  μία  εκ  των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις  ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ)  εάν  μία  κατάσταση  σύγκρουσης  συμφερόντων  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  24  του  ν.  4412/2016  δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 
πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα  φορέα  ή 
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(στ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 
για  την  εξακρίβωση  της  απουσίας  των  λόγων  αποκλεισμού  ή  την  πλήρωση  των  κριτηρίων  επιλογής,  έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3.2 της παρούσας,  

(ζ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, 
για  το  οποίο  του  επιβλήθηκε  ποινή  που  του  στερεί  το  δικαίωμα  συμμετοχής  σε  διαδικασία  σύναψης 
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν  στις  ως  άνω  περιπτώσεις  (α)  έως  (ζ)    η  περίοδος  αποκλεισμού  δεν  έχει  καθοριστεί  με  αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  μην  αποκλείει  έναν  οικονομικό  φορέα,  ο  οποίος  βρίσκεται  σε  μια  εκ  των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν 
λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει  τη σύμβαση,  λαμβάνοντας υπόψη τις  ισχύουσες διατάξεις  και  τα 
μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

2.2.2.5.  Ο  προσφέρων  αποκλείεται  σε  οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  κατά  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας 
σύναψης  της παρούσας  σύμβασης,  όταν αποδεικνύεται  ότι  βρίσκεται,  λόγω πράξεων ή παραλείψεών  του, 
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.2.6.  Προσφέρων  οικονομικός  φορέας  που  εμπίπτει  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που  αναφέρονται  στις 
παραγράφους 2.2.2.1, 2.2.2.2. γ)5 και 2.2.2.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα 
μέτρα  που  έλαβε  επαρκούν  για  να  αποδείξουν  την  αξιοπιστία  του,  παρότι  συντρέχει  ο  σχετικός  λόγος 
αποκλεισμού  (αυτoκάθαρση).  Εάν  τα  στοιχεία  κριθούν  επαρκή,  ο  εν  λόγω  οικονομικός  φορέας  δεν 
αποκλείεται  από  τη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης.  Τα  μέτρα  που  λαμβάνονται  από  τους  οικονομικούς 
φορείς  αξιολογούνται  σε  συνάρτηση  με  τη  σοβαρότητα  και  τις  ιδιαίτερες  περιστάσεις  του  ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το 
σκεπτικό  της  απόφασης  αυτής.  Οικονομικός  φορέας  που  έχει  αποκλειστεί,  σύμφωνα  με  τις  κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης 

 
5        Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 





ή  ανάθεσης  παραχώρησης  δεν  μπορεί  να  κάνει  χρήση  της  ανωτέρω  δυνατότητας  κατά  την  περίοδο  του 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 6. 

2.2.2.7.  Η  απόφαση  για  την  διαπίστωση  της  επάρκειας  ή  μη  των  επανορθωτικών  μέτρων  κατά  την 
προηγούμενη  παράγραφο  εκδίδεται  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στις  παρ.  8  και  9  του  άρθρου  73  του  ν. 
4412/2016. 

2.2.2.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με  την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του  ν.  4412/2016,  η  ποινή  του  αποκλεισμού  αποκλείεται  αυτοδίκαια  και  από  την  παρούσα  διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.3  Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης  απαιτείται  να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  Οι 
οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016.  Στην  περίπτωση  οικονομικών  φορέων  εγκατεστημένων  σε  κράτος  μέλους  του  Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού  Χώρου  (Ε.Ο.Χ)  ή  σε  τρίτες  χώρες  που  προσχωρήσει  στη  ΣΔΣ,  ή  σε  τρίτες  χώρες  που  δεν 
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση 
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι  στο  Βιοτεχνικό  ή  Εμπορικό  ή  Βιομηχανικό  Επιμελητήριο  ή  στο  Μητρώο  Κατασκευαστών 
Αμυντικού Υλικού.  

2.2.  Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον  αφορά  την  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  επάρκεια  για  την  παρούσα  διαδικασία  σύναψης 
σύμβασης,  οι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  διαθέτουν  μέσο  γενικό  ετήσιο  κύκλο  εργασιών  για  την 
τελευταία τριετία (2018‐2017‐2016 )μεγαλύτερο από 20.000 €)  

2.2.5  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν όλα τα ζητούμενα των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

2.2.6  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Η εταιρεία παραγωγής θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας πιστοποιημένο από 
αναγνωρισμένο φορέα κατά ISO 9001. 

2.2.7  Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς  προκαταρκτική  απόδειξη  ότι  οι  προσφέροντες  οικονομικοί  φορείς:  α)  δεν  βρίσκονται  σε  μία  από  τις 
καταστάσεις  της  παραγράφου  2.2.2  και  β)  πληρούν  τα  σχετικά  κριτήρια  επιλογής  των  παραγράφων 2.2.3, 
2.2.4,  2.2.5  και  2.2.6  της  παρούσης,  προσκομίζουν  κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς  τους,  ως 
δικαιολογητικό  συμμετοχής,  το  προβλεπόμενο  από  το  άρθρο  79  παρ.  4  του  ν.  4412/2016  Τυποποιημένο 
Έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης  (ΤΕΥΔ)  (Β/3698/16‐11‐2016),  σύμφωνα  με  το  επισυναπτόμενο  στην  παρούσα 
Παράρτημα  ΤΕΥΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ doc.  το  οποίο  αποτελεί  ενημερωμένη  υπεύθυνη  δήλωση,  με  τις  συνέπειες 
του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της 
Απόφασης  158/2016  της  ΕΑΑΔΗΣΥ  και  συμπληρώνεται  από  τους  προσφέροντες  οικονομικούς  φορείς 
σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της  Κατευθυντήριας  Οδηγίας  15/2016  (ΑΔΑ:    ΩΧ0ΓΟΞΤΒ‐ΑΚΗ).  Το  ΤΕΥΔ  σε 
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ). 

 
6  Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   





Σε  όλες  τις  περιπτώσεις,  όπου  περισσότερα  από  ένα  φυσικά  πρόσωπα  είναι  μέλη  του  διοικητικού, 
διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  ενός  οικονομικού  φορέα  ή  έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης 
αποφάσεων  ή  ελέγχου  σε  αυτό,  υποβάλλεται  ένα  Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης  (ΤΕΥΔ),  το 
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου 
του  οικονομικού  φορέα  ως    προκαταρκτική  απόδειξη  των  λόγων  αποκλεισμού  του  άρθρου  2.2.2.1της 
παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως  εκπρόσωπος  του  οικονομικού  φορέα  νοείται  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  αυτού,  όπως  προκύπτει  από  το 
ισχύον  καταστατικό  ή  το  πρακτικό  εκπροσώπησής  του  κατά  το  χρόνο  υποβολής  της  προσφοράς  ή  το 
αρμοδίως  εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρόσωπο  να  εκπροσωπεί  τον  οικονομικό  φορέα  για  διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Το  ΤΕΥΔ  κατά περίπτωση μπορεί  να υπογράφεται  έως δέκα  (10)  ημέρες πριν  την  καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

2.2.8  Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή 
των  δικαιολογητικών  της  παρούσας  και  κατά  τη  σύναψη  της  σύμβασης  στις  περιπτώσεις  του  άρθρου 105 
παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και 
στο  μέτρο  που  η  αναθέτουσα  αρχή  έχει  τη  δυνατότητα  να  λαμβάνει  τα  πιστοποιητικά  ή  τις  συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης  σε  εθνική  βάση δεδομένων σε  οποιοδήποτε  κράτος  ‐  μέλος  της 
Ένωσης,  η  οποία  διατίθεται  δωρεάν,  όπως  εθνικό  μητρώο  συμβάσεων,  εικονικό  φάκελο  επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό  σύστημα  αποθήκευσης  εγγράφων  ή  σύστημα  προεπιλογής.  Η  δήλωση  για  την  πρόσβαση  σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 
παρ. 4 ν. 4412/2016.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Β. 1.  Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή,  ελλείψει 
αυτού,  ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους‐μέλους ή 
της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο  οικονομικός  φορέας,  από  το  οποίο 
προκύπτει  ότι  πληρούνται αυτές οι  προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης  του ως άνω αποσπάσματος 
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή 
στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.2.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.2.2 και 2.2.2.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 
του οικείου κράτους ‐ μέλους ή χώρας. 

Ειδικότερα για  τους οικονομικούς φορείς που είναι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα,  τα πιστοποιητικά ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση,  πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι  δεν  έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία  εξυγίανσης,  εκδίδονται  από  το  αρμόδιο  πρωτοδικείο  της  έδρας  του  οικονομικού  φορέα.  Το 
πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από 
το  οικείο  Πρωτοδικείο  της  έδρας  του  οικονομικού  φορέα,  το  δε  πιστοποιητικό  ότι  δεν  έχει  τεθεί  υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε 
φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως 
σε  εκκαθάριση.  Η  μη  αναστολή  των  επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων  του  οικονομικού  φορέα,  για  τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 





Αν  το  κράτος‐μέλος  ή  η  εν  λόγω  χώρα  δεν  εκδίδει  τέτοιου  είδους  έγγραφο  ή  πιστοποιητικό  ή  όπου  το 
έγγραφο ή  το πιστοποιητικό αυτό δεν  καλύπτει  όλες  τις  περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται  από  ένορκη  βεβαίωση  ή,  στα  κράτη  ‐  μέλη  ή  στις  χώρες  όπου  δεν  προβλέπεται  ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους ‐ μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι 
δεν  εκδίδονται  τα  έγγραφα  ή  τα  πιστοποιητικά  της  παρούσας  παραγράφου  ή  ότι  τα  έγγραφα  αυτά  δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην περίπτωση 
β΄ της παραγράφου 2.2.2.4. 

Για  τις  λοιπές  περιπτώσεις  της  παραγράφου  2.2.2.4  υπεύθυνη  δήλωση  του  προσφέροντος  οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ)  Για  τις  περιπτώσεις  του  άρθρου  2.2.2.2γ  της  παρούσας,  πιστοποιητικό  από  τη  Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι 
πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο 
(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

Αν  το  κράτος‐μέλος  ή  η  εν  λόγω  χώρα  δεν  εκδίδει  τέτοιου  είδους  έγγραφο  ή  πιστοποιητικό  ή  όπου  το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016,  το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη ‐ 
μέλη  ή  στις  χώρες  όπου  δεν  προβλέπεται  ένορκη  βεβαίωση,  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου 
ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους ‐ μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος 
ο οικονομικός φορέας. 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι 
δεν  εκδίδονται  τα  έγγραφα ή  τα πιστοποιητικά  της παρούσας παρ.  ή ότι  τα  έγγραφα αυτά δεν  καλύπτουν 
όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 και 
στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται 
διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e‐Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 
Μέχρι  να  καταστεί  εφικτή  η  έκδοση  του  πιστοποιητικού  που  προβλέπεται  στην  περίπτωση  γ΄  της 
παραγράφου  2  του  άρθρου  80  του  ν.  4412/2016,  αυτό  αντικαθίσταται  από  υπεύθυνη  δήλωση  του 
οικονομικού  φορέα,  χωρίς  να  απαιτείται  επίσημη  δήλωση  του  ΣΕΠΕ  σχετικά  με  την  έκδοση  του 
πιστοποιητικού. 
δ) για την παράγραφο 2.2.2.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί 
σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.  2.  Για  την  απόδειξη  της  απαίτησης  του  άρθρου  2.2.3.  (απόδειξη  καταλληλότητας  για  την  άσκηση 
επαγγελματικής  δραστηριότητας)  προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  οικείου  επαγγελματικού  ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 
μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  αντίστοιχου  επαγγελματικού  ή 
εμπορικού  μητρώου  του  Παραρτήματος  XI  του  Προσαρτήματος  Α΄  του  ν.  4412/2016,  με  το  οποίο 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που 
χώρα  δεν  τηρεί  τέτοιο  μητρώο,  το  έγγραφο  ή  το  πιστοποιητικό  μπορεί  να  αντικαθίσταται  από  ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη ‐ μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 
του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή  της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την 
εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι    εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  βεβαίωση  εγγραφής  στο  Βιοτεχνικό  ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού 

Για  την  απόδειξη  άσκησης  γεωργικού  ή  κτηνοτροφικού  επαγγέλματος,  οι  αναθέτουσες  αρχές  απαιτούν 
σχετική  βεβαίωση  άσκησης  επαγγέλματος,  από  αρμόδια  διοικητική  αρχή  ή  αρχή  Οργανισμού  Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 





Β.3.  Για  την  απόδειξη  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής  επάρκειας  της  παραγράφου  2.2.4  οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τους γενικούς ετήσιους κύκλους εργασιών των ετών 2016,2017 και 2018. 
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, 
μπορεί  να  αποδεικνύει  την  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  του  επάρκεια  με  οποιοδήποτε  άλλο 
κατάλληλο έγγραφο. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα 
ζητούμενα των Τεχνικών  

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας πιστοποιημένο από αναγνωρισμένο φορέα κατά ISO 9001. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
είναι  νομικό  πρόσωπο,  προσκομίζει  τα  κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά  έγγραφα  σύστασης  και  νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε 
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει 
να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α 
που  δεσμεύει/ουν  νόμιμα  την  εταιρία  κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού  (νόμιμος 
εκπρόσωπος,  δικαίωμα  υπογραφής  κλπ.),  τυχόν  τρίτοι,  στους  οποίους  έχει  χορηγηθεί  εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι  εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους7 που προβλέπονται από  τις 
εκάστοτε  ισχύουσες  εθνικές  διατάξεις  ή  διαθέτουν  πιστοποίηση  από  οργανισμούς  πιστοποίησης  που 
συμμορφώνονται  με  τα  ευρωπαϊκά  πρότυπα  πιστοποίησης,  κατά  την  έννοια  του  Παραρτήματος  VII  του 
Προσαρτήματος  Α΄  του  ν.  4412/2016,  μπορούν  να  προσκομίζουν  στις  αναθέτουσες  αρχές  πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 
πιστοποίησης.  

Στα  πιστοποιητικά  αυτά  αναφέρονται  τα  δικαιολογητικά  βάσει  των  οποίων  έγινε  η  εγγραφή  των  εν  λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η  πιστοποιούμενη  εγγραφή  στους  επίσημους  καταλόγους  από  τους  αρμόδιους  οργανισμούς  ή  το 
πιστοποιητικό,  που  εκδίδεται  από  τον  οργανισμό  πιστοποίησης,  συνιστά  τεκμήριο  καταλληλότητας  όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους  απαλλάσσονται  από  την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. Οι  ενώσεις  οικονομικών φορέων  που υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  τα  παραπάνω,  κατά 
περίπτωση  δικαιολογητικά,  για  κάθε  οικονομικό  φορέα  που  συμμετέχει  στην  ένωση,  σύμφωνα  με  τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9.  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. 

Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:  
α) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 1 του άρθρου 73, την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 
του  άρθρου 73  και  την  περίπτωση  β΄  της  παραγράφου 4  του  άρθρου 73  του  ν. 4412/2016  εφόσον  έχουν 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  
β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 εφόσον είναι εν 
ισχύ  κατά  το  χρόνο υποβολής  τους,  άλλως,  στην περίπτωση που δεν αναφέρεται  χρόνος  ισχύος,  να  έχουν 
εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση,  
γ)  τα  δικαιολογητικά  που  αφορούν  την  παράγραφο  2  του  άρθρου  75  του  ν.  4412/2016,  τα  αποδεικτικά 
ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά 

 
 





με  την  ονομαστικοποίηση  των  μετοχών  σε  περίπτωση  ανωνύμων  εταιρειών,  εφόσον  έχουν  εκδοθεί  έως 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,  
δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και  
ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή 
των δικαιολογητικών. 
 
Τα  έγγραφα  του  παρόντος  υποβάλλονται,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  ν.  4250/2014  (Α΄  94).  Ειδικά  τα 
αποδεικτικά τα οποία αποτελούν  ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, 
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

2.3  Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1  Κριτήριο ανάθεσης 

Το  κριτήριο  για  την  κατακύρωση  της  προμήθειας  και  την  τελική  επιλογή  του  προμηθευτή  είναι  η  πιο 
συμφέρουσα από τεχνικοοικονομικής άποψης προσφορά όπως αναλύεται στο άρθρο «Κριτήρια αξιολόγησης 
– Τρόπος αξιολόγησης» στο άρθρο 2.3.2 της Διακήρυξης.  

2.3.2 Κριτήρια Αξιολόγησης ‐ Τρόπος Αξιολόγησης 

Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας και την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η πλέον  

συμφέρουσα  από οικονομικής άποψης προσφορά (μόνο βάσει της τιμής). 

       2.4  Κατάρτιση ‐ Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1  Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης  είτε για  
το σύνολο του προϋπολογισμού της παρούσας σύμβασης, είτε για το σύνολο ενός προϋπολογισμού.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η  ένωση  οικονομικών  φορέων  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία  υπογράφεται  υποχρεωτικά  είτε  από 
όλους  τους  οικονομικούς  φορείς  που  αποτελούν  την  ένωση,  είτε  από  εκπρόσωπό  τους  νομίμως 
εξουσιοδοτημένο.  Στην  προσφορά,  απαραιτήτως  πρέπει  να  προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της 
συμμετοχής  του  (συμπεριλαμβανομένης  της  κατανομής  αμοιβής  μεταξύ  τους)  κάθε  μέλους  της  ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2  Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5, 

  είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού,  Κων. Χατζηγεωργίου 2, Φοινικιά Ηράκλειο. 

  είτε  (β)  με αποστολή,  επί αποδείξει,  προς  την αναθέτουσα αρχή,  Κων.  Χατζηγεωργίου 2, Φοινικιά 
Ηράκλειο. 

  είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, Κων. Χατζηγεωργίου 2, Φοινικιά 
Ηράκλειο. 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί 
εφόσον  έχουν  πρωτοκολληθεί  στο  πρωτόκολλο  της  αναθέτουσας  αρχής  που  διεξάγει  τον  διαγωνισμό,  το 
αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας. Η 
αναθέτουσα  αρχή  δεν  φέρει  ευθύνη  για  τυχόν  ελλείψεις  του  περιεχομένου  των  προσφορών  που 
αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα 
έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

Οι  προσφορές  υποβάλλονται  μέσα  σε  σφραγισμένο  φάκελο  (κυρίως  φάκελος),  στον  οποίο  πρέπει  να 
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά  

του ………  





για την: «Α) Προμήθεια υλικών‐ συσκευών αυτοματισμού για την αναβάθμιση ‐αντικατάσταση των 

 τερματικών σταθμών ελέγχου (ΤΣΕ) και ενσωμάτωση στο σύστημα τηλεχειρισμού –τηλεελέγχου  

Scada αντλιοστασίων και δεξαμενών. 

  Β) Προμήθεια ‐αντικατάσταση με αναβάθμιση λογισμικού των (2) δύο κεντρικών σταθμών  

ελέγχου – ( scada servers) και παράδοση σε πλήρη λειτουργία»  

με αναθέτουσα αρχή τη ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών …/…./20…... 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η οποία 
αναγράφει  το  διαγωνισμό στον  οποίο αφορά,  τα  στοιχεία  ταυτότητας  του προσφέροντος  (μεμονωμένου ή 
ένωσης),  δηλαδή  επωνυμία  (ή  ονοματεπώνυμο  φυσικού  προσώπου),  απαραίτητα  στοιχεία  επικοινωνίας 
(ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e‐mail). 

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος,  με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά», 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά 

Προσφορές  που  περιέρχονται  στην  αναθέτουσα  αρχή  με  οποιοδήποτε  τρόπο,  πριν  από  την  ημερομηνία  
υποβολής  του  άρθρου  1.5  της  παρούσας,  δεν  αποσφραγίζονται,  αλλά  παραδίδονται  στην  Επιτροπή 
Διαγωνισμού. 

Για  τυχόν  προσφορές  που  υποβάλλονται  εκπρόθεσμα,  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  σημειώνει  στο 
πρακτικό  της  την  εκπρόθεσμη υποβολή  (ακριβή ημερομηνία  και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 
κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού φορέα : 

α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε  περίπτωση φυσικού προσώπου),   

β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και  

γ)  σε  περίπτωση  ένωσης  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  είτε  από  όλους  τους 
οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.  

Στην  προσφορά  απαραιτήτως  πρέπει  να  προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της  συμμετοχής  του  κάθε 
μέλους  της  ένωσης  (συμπεριλαμβανομένης  της  κατανομής  αμοιβής  μεταξύ  τους),  καθώς  και  ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Από  τον  προσφέροντα  σημαίνονται  τα  στοιχεία  εκείνα  της  προσφοράς  του  που  έχουν  εμπιστευτικό 
χαρακτήρα8,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  21  του  ν.  4412/16  .  Εφόσον  ένας  οικονομικός  φορέας 
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως  εμπιστευτικές,  λόγω ύπαρξης  τεχνικού ή  εμπορικού απορρήτου,  στη σχετική 
δήλωσή  του,  αναφέρει  ρητά  όλες  τις  σχετικές  διατάξεις  νόμου  ή  διοικητικές  πράξεις  που  επιβάλλουν  την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν  χαρακτηρίζονται  ως  εμπιστευτικές  πληροφορίες  σχετικά  με  τις  τιμές  μονάδας,  τις  προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την 
αξιολόγησή  της.  Στις  περιπτώσεις  που  με  την  προσφορά  υποβάλλονται  ιδιωτικά  έγγραφα,  αυτά  γίνονται 
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, 
εφόσον  συνυποβάλλεται  υπεύθυνη  δήλωση,  στην  οποία  βεβαιώνεται  η  ακρίβειά  τους  και  η  οποία  φέρει 
υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.» 

 2.4.3   Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής ‐ Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 

 
 





συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, 
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα...), 

Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  το  ΤΕΥΔ  για  κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από  την  ΔΕΥΑΗ  με  το  κεφάλαιο  “Απαιτήσεις‐Τεχνικές  Προδιαγραφές”  του  Παραρτήματος  της  Διακήρυξης, 
περιγράφοντας  ακριβώς  πώς  οι  συγκεκριμένες  απαιτήσεις  και  προδιαγραφές  πληρούνται.  Περιλαμβάνει 
ιδίως  τα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά,  βάσει  των  οποίων  θα  αξιολογηθεί  η  καταλληλόλητα  των  
προσφερόμενων  με  βάση  το  κριτήριο  ανάθεσης,  σύμφωνα  με  τα  αναλυτικώς  αναφερόμενα  στο  ως  άνω 
Παράρτημα.  

2.4.4  Περιεχόμενα  Φακέλου  «Οικονομική  Προσφορά»  /  Τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής  οικονομικών 
προσφορών 

Η  Οικονομική  Προσφορά  συντάσσεται  με  βάση  το  αναγραφόμενο  στην  παρούσα  κριτήριο  ανάθεσης  την 
πλέον  συμφέρουσα από  οικονομική  άποψη προσφορά  ,  μόνο βάσει  τιμής,  σύμφωνα με  τα  οριζόμενα στη 
διακήρυξη:  

 Α. Τιμές  

Η τιμή, του προς προμήθεια υλικού, δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα και θα έχει μέχρι και δύο δεκαδικά ψηφία. 
Εάν στην προσφερόμενη τιμή υπάρχουν περισσότερα των δύο δεκαδικών ψηφίων π.χ. τρίτο, τέταρτο, πέμπτο 
κ.λ.π. αυτά δεν θα λαμβάνονται υπόψιν και η προσφορά δεν θα απορρίπτεται. 

 Στην  τιμή  περιλαμβάνονται  οι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη  επιβάρυνση,  σύμφωνα  με  την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

Οι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις  υπόκεινται  στο  εκάστοτε  ισχύον  αναλογικό  τέλος  χαρτοσήμου 3.%  και  στην  επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6.%. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. Ως 
απαράδεκτες  θα  απορρίπτονται  προσφορές  στις  οποίες:  α)  δεν  δίνεται  τιμή  σε  ΕΥΡΩ  ή  που  καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της 
παρ. 4  του άρθρου 102  του  ν. 4412/2016  και  γ)  η  τιμή υπερβαίνει  τον προϋπολογισμό  της σύμβασης που 
καθορίζεται  και  τεκμηριώνεται  από  την  αναθέτουσα  αρχή9  στο  κεφάλαιο  ....του  Παραρτήματος  ...της 
παρούσας διακήρυξης.  

Στην  οικονομική  προσφορά  θα  πρέπει  να  επιλέγεται  με  σαφήνεια  ένας  από  τους  τρόπους  πληρωμής  που 
περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5  Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 5 μηνών από 
την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, 
πριν  από  τη  λήξη  της,  με  αντίστοιχη  παράταση  της  εγγυητικής  επιστολής  συμμετοχής  σύμφωνα  με  τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο 
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά  τη  λήξη  και  του  παραπάνω  ανώτατου  ορίου  χρόνου  παράτασης  ισχύος  της  προσφοράς,  τα 
αποτελέσματα  της  διαδικασίας  ανάθεσης  ματαιώνονται,  εκτός  αν  η  αναθέτουσα  αρχή  κρίνει,  κατά 
περίπτωση,  αιτιολογημένα,  ότι  η  συνέχιση  της  διαδικασίας  εξυπηρετεί  το  δημόσιο  συμφέρον,  οπότε  οι 
οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  μπορούν  να  επιλέξουν  είτε  να  παρατείνουν  την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου 

 
 





ορίου  παράτασης  της  προσφοράς  τους  είτε  όχι.  Στην  τελευταία  περίπτωση,  η  διαδικασία  συνεχίζεται  με 
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6  Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H  αναθέτουσα  αρχή  με  βάση  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  και  της  αξιολόγησης  των  προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α)  η οποία δεν υποβάλλεται  εμπρόθεσμα,  με  τον  τρόπο και με  το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα  στις  παραγράφους  2.4.1  (Γενικοί  όροι  υποβολής  προσφορών),  2.4.2.  (Χρόνος  και  τρόπος 
υποβολής  προσφορών),  2.4.3.  (Περιεχόμενο  φακέλων  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  τεχνικής  προσφοράς), 
2.4.4.  (Περιεχόμενο  φακέλου  οικονομικής  προσφοράς,  τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής  οικονομικών 
προσφορών),  2.4.5.  (Χρόνος  ισχύος  προσφορών),  3.1.  (Αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  προσφορών),  3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,10  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή 
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση 
και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ)  για  την οποία ο προσφέρων δεν  έχει  παράσχει  τις απαιτούμενες  εξηγήσεις,  εντός  της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. 
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά  

ε)  η  οποία  υποβάλλεται  από  έναν  προσφέροντα  που  έχει  υποβάλλει  δύο  ή  περισσότερες  προσφορές.  Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.2.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 
του άρθρου73  του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς 
και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. ζ) η οποία 
είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

3.  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1  Αποσφράγιση προσφορών 

Η  έναρξη  υποβολής  των  προσφορών  που  κατατίθενται  κατά  την  καταληκτική  ημερομηνία  στην  Επιτροπή 
Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξη 
της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν 
η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων 
ενδιαφερομένων  οικονομικών  φορέων.  Η  λήξη  της  παραλαβής  κηρύσσεται  επίσης  από  τον  Πρόεδρο  της 
Επιτροπής  Διαγωνισμού,  με  προειδοποίηση  ολίγων  λεπτών  της  ώρας  και  μετά  την  κήρυξη  της  λήξης  δεν 
γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  επικοινωνεί,  εν  συνεχεία,  αμέσως  με  το  πρωτόκολλο  της 
αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της παρούσης 
(η ώρα και ημέρα   υποβολής αναγράφεται  τόσο στο πρωτόκολλο όσο και πάνω στον κυρίως φάκελο, η δε 
σχετική  καταχώρηση στον  κυρίως φάκελο  μονογράφεται  από  τον  υπεύθυνο  υπάλληλο)  και  σε  καταφατική 
περίπτωση,  μεταβαίνει  μέλος  της,  κατ’  εντολή  του Προέδρου  της  και παραλαμβάνει  τις  προσφορές  για  να 
τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού.  

Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  στην  καθορισμένη  από  την  παρούσα  ημέρα    και  ώρα,  ή  μετά  τη  λήξη  της 
παραλαβής  σύμφωνα με  τα  ειδικότερα  προβλεπόμενα  στο  άρθρο 2.4.2  της  παρούσης,  αποσφραγίζει  τους 
κυρίως φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής. 

 
 





Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 
έγγραφα  ή  δικαιολογητικά  που  έχουν  υποβληθεί,  ή  να  διευκρινίσουν  το  περιεχόμενο  της  τεχνικής  ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2  Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η ΔΕΥΑΗ προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών,  εφαρμοζόμενων των 
κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό της 
Επιτροπής  Διαγωνισμού,  στο  οποίο  ειδικότερα  αναφέρονται  η  σειρά  προσέλευσης,  η  επωνυμία  του 
οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής. Όλοι 
οι  φάκελοι  αριθμούνται  με  τον  αύξοντα  αριθμό  κατάθεσής  τους,  όπως  καταχωρήθηκαν  στο  πρακτικό  και 
μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών ο Αναθέτων Φορέας προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των 
αρμόδιων  πιστοποιημένων  στο  Σύστημα  οργάνων  της,  εφαρμοζόμενων  κατά  τα  λοιπά  των  κειμένων 
διατάξεων.  

Ειδικότερα :  

α)  Η  αρμόδια  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 
του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών 
των  προσφερόντων,  των  οποίων  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  έκρινε  πλήρη.  Η  αξιολόγηση  γίνεται 
σύμφωνα  με  τους  όρους  της  παρούσας    και  συντάσσεται  πρακτικό  για  την  απόρριψη  όσων  τεχνικών 
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων 
τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα 
προηγούμενα ως άνω στάδια α΄  και β΄ οι φάκελοι  της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά 
τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την 
ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

        γ) Με την ολοκλήρωση διαδικασίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία11 και 
ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι   φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών. 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  (παρ.  4  του 
άρθρου 117).  
 

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν 
και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 
προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα 
αρχή  απαιτεί  από  τους  οικονομικούς  φορείς  να  εξηγήσουν  την  τιμή  ή  το  κόστος  που  προτείνουν  στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 
της  σχετικής  πρόσκλησης.  Στην  περίπτωση  αυτή  εφαρμόζονται  τα  άρθρα  88  και  89  ν.  4412/2016. 
[Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους προσφέροντες για την παροχή εξηγήσεων 
σχετικά με  το αν  μία  προσφορά φαίνεται  ασυνήθιστα  χαμηλή  εναπόκεινται  στην  κρίση  είτε  της  Επιτροπής 
Διαγωνισμού,  κατά  την  αξιολόγηση  των  υποβληθεισών  προσφορών,  είτε  του  αποφαινομένου  οργάνου  της 
αναθέτουσας  αρχής,  κατά  τη  διαδικασία  έγκρισης  του  πρακτικού  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού.  Σε  κάθε 
περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή 
όχι  των  σχετικών  εξηγήσεων  εκ  μέρους  των  προσφερόντων  ενσωματώνεται  στην  ως  κατωτέρω  ενιαία 
απόφαση]. 

 
 





Στην  περίπτωση  ισότιμων  προσφορών  η  αναθέτουσα  αρχή  επιλέγει  τον  ανάδοχο  με  κλήρωση  μεταξύ  των 
οικονομικών  φορέων  που  υπέβαλαν  ισότιμες  προσφορές.  Η  κλήρωση  γίνεται  ενώπιον  της  Επιτροπής  του 
Διαγωνισμού  και  παρουσία  των  οικονομικών  φορέων  που  υπέβαλαν  τις  ισότιμες  προσφορές12.  
[Επισημαίνεται  ότι  τα  αποτελέσματα  της  κλήρωσης  ενσωματώνονται  ομοίως  στην  ως  κατωτέρω  ενιαία 
απόφαση]. 

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με μια απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, στους 
προσφέροντες13. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της 
παρούσας.  

3.2  Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου  ‐  Δικαιολογητικά  προσωρινού 
αναδόχου 

Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  η  αναθέτουσα  αρχή  αποστέλλει  σχετική  πρόσκληση  στον 
προσφέροντα,  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση  («προσωρινό  ανάδοχο»),  και  τον  καλεί  να 
υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα 
αποδεικτικά  έγγραφα  νομιμοποίησης14  και  τα  πρωτότυπα  ή  αντίγραφα  που  εκδίδονται,  σύμφωνα  με  τις 
διατάξεις  του  άρθρου  1  του  ν.  4250/2014  (Α΄  74)  όλων  των  δικαιολογητικών    που  περιγράφονται  στην 
παράγραφο  2.2.8.  της  παρούσας  διακήρυξης,  ως  αποδεικτικά  στοιχεία  για  τη  μη  συνδρομή  των  λόγων 
αποκλεισμού  της παραγράφου 2.2.2  της  διακήρυξης,  καθώς και  για  την πλήρωση  των  κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής των παραγράφων 2.2.3 ‐ 2.2.6  αυτής. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο 
προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερών αίτημα προς την επιτροπή του διαγωνισμού για την 
παράταση  της  προθεσμίας  υποβολής,  το  οποίο  συνοδεύεται  με  αποδεικτικά  έγγραφα  από  τα  οποία  να 
αποδεικνύεται  ότι  έχει  αιτηθεί  τη  χορήγηση  των  δικαιολογητικών,  η  αναθέτουσα  αρχή  παρατείνει  την 
προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί  για  τη χορήγηση των δικαιολογητικών 
από  τις  αρμόδιες  αρχές.  Το  παρόν  εφαρμόζεται  αναλόγως  και  στις  περιπτώσεις  που  η  αναθέτουσα  αρχή 
ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν το 
στάδιο  κατακύρωσης,  κατ’  εφαρμογή  της  διάταξης  του  άρθρου  79  παράγραφος  5  εδάφιο  α΄  του  ν. 
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 
Όσοι δεν έχουν αποκλεισθεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται  η  προσφορά  του  προσωρινού  αναδόχου  και  η  κατακύρωση  γίνεται  στον  προσφέροντα  που 
υπέβαλε  την  αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,  τηρουμένης  της 
ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)    κατά  τον  έλεγχο  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  διαπιστωθεί  ότι  τα  στοιχεία  που  δηλώθηκαν  με  το 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)    δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο  χρονικό διάστημα  τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα  των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και 
οι  προϋποθέσεις  συμμετοχής  σύμφωνα με  τα  άρθρα 2.2.2  (λόγοι  αποκλεισμού)  και 2.2.3  ‐ 2.2.6  (κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε  περίπτωση  έγκαιρης  και  προσήκουσας  ενημέρωσης  της  αναθέτουσας  αρχής  για  μεταβολές  στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή 
για  τις  οποίες  έλαβε  γνώση  μετά  την  δήλωση  και  μέχρι  την  ημέρα  της  έγγραφης  ειδοποίησης  για  την 
προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου  (οψιγενείς  μεταβολές),  δεν  καταπίπτει  υπέρ  της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του15.  

 
 
13  Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 
. 
 





Αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν  υποβάλλει  αληθή  ή  ακριβή  δήλωση  ή  δεν  προσκομίσει  ένα  ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.3‐2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η  διαδικασία  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  ολοκληρώνεται  με  τη  σύνταξη  πρακτικού  από  την 
Επιτροπή  του  Διαγωνισμού  και  τη  διαβίβαση  του  φακέλου  στο  αποφαινόμενο  όργανο  της  αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας 
είτε  για  την  κήρυξη  του  προσωρινού  αναδόχου ως  εκπτώτου.  Επισημαίνεται  ότι,  η  αρμόδια  επιτροπή  του 
διαγωνισμού,  με  αιτιολογημένη  εισήγησή  της,  μπορεί  να  προτείνει  την  κατακύρωση  της  σύμβασης  για 
ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:   Ποσοστό ……..16 στην 
περίπτωση  της  μεγαλύτερης  ποσότητας  και  ποσοστό  …….17  στην  περίπτωση  μικρότερης  ποσότητας.  Για 
κατακύρωση  μέρους  της  ποσότητας  κάτω  του  καθοριζόμενου  ως  ανωτέρω  ποσοστού,  απαιτείται 
προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 

Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  και  της  εισήγησης  της  Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3  Κατακύρωση ‐ σύναψη σύμβασης  

Η  αναθέτουσα  αρχή  κοινοποιεί  την  απόφαση  κατακύρωσης,  μαζί  με  αντίγραφο  όλων  των  πρακτικών  της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή 
προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με την 
επόμενη παράγραφο 3.4.  

Η απόφαση  κατακύρωσης δεν παράγει  τα  έννομα αποτελέσματά  της,  εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν  την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. 

Η  αναθέτουσα  αρχή  προσκαλεί  τον  ανάδοχο  να  προσέλθει  για  υπογραφή  του  συμφωνητικού  εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει 
αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 του ν. 4412/2016 για τον 
προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

 3.4  Ενστάσεις  

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης  της αναθέτουσας αρχής,  η προθεσμία άσκησής της 
είναι πέντε  (5)  ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία 
που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης στο 
ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του άρθρου 14 της παρούσας. Για 
τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της 
υποβολής των προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της 
Επιτροπής  Αξιολόγησης  Ενστάσεων,  εντός  προθεσμίας  δέκα  (10)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της 
ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης,  η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε 
περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των 
ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, 
απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου, 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  ή 
μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 
 
 





Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η 
άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή της 
παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης, ενώπιον του Διοικητικού 
Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 
Η  άσκηση  της  ένστασης  αποτελεί  προϋπόθεση  για  την  άσκηση  των  ενδίκων  βοηθημάτων  του  παρόντος. 
Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη 
ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

3.5  Ματαίωση Διαδικασίας 

Η  αναθέτουσα  αρχή  ματαιώνει  ή  δύναται  να  ματαιώσει  εν  όλω  ή  εν  μέρει  αιτιολογημένα  τη  διαδικασία 
ανάθεσης,  για  τους  λόγους  και  υπό  τους  όρους  του  άρθρου  106  του  ν.  4412/2016,  μετά  από  γνώμη  της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη 
διαδικασία  ή  να  αναμορφώσει  ανάλογα  το  αποτέλεσμά  της  ή  να  αποφασίσει  την  επανάληψή  της  από  το 
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 4 

4.  ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1  Εγγυήσεις   

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός 
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης,  προκειμένου  να  γίνει  αποδεκτή  ,  πρέπει  να  περιλαμβάνει  κατ'  ελάχιστον  τα 
αναφερόμενα  στην  παράγραφο  2.1.5.  στοιχεία  της  παρούσας  και  επιπλέον  τον  αριθμό  και  τον  τίτλο  της 
σχετικής  σύμβασης.  Το  περιεχόμενό  της  είναι  σύμφωνο  με  το  υπόδειγμα  που  περιλαμβάνεται  στο 
Παράρτημα της Διακήρυξης  και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε  περίπτωση  τροποποίησης  της  σύμβασης  κατά  την  παράγραφο  4.5,  η  οποία  συνεπάγεται  αύξηση  της 
συμβατικής  αξίας,  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  καταθέσει  πριν  την  τροποποίηση,  συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  καταπίπτει  σε  περίπτωση  παράβασης  των  όρων  της  σύμβασης,  όπως  αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό τους ή στην περίπτωση που τα υλικά είναι διαιρετά 
και η παράδοση γίνεται τμηματικά  αποδεσμεύονται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία 
του  μέρους  του  τμήματος  των  υλικών    που  παραλήφθηκε  οριστικά]  μετά  την  οριστική  ποσοτική  και 
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχει  εκπρόθεσμη  παράδοση,  η  επιστροφή  της  ως  άνω 
εγγυήσεως γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2   Συμβατικό Πλαίσιο ‐ Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του  ν.  4412/2016,  οι  όροι  της  παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3  Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου,  που  έχουν  θεσπισθεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό 





δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. 

Η  τήρηση  των  εν  λόγω  υποχρεώσεων  από  τον  ανάδοχο  και  τους  υπεργολάβους  του  ελέγχεται  και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.  

4.4  Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η  σύμβαση  μπορεί  να  τροποποιείται  κατά  τη  διάρκειά  της,  χωρίς  να  απαιτείται  νέα  διαδικασία  σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.    

4.5  Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α)  η  σύμβαση  έχει  υποστεί  ουσιώδη  τροποποίηση,  κατά  την  έννοια  της  παρ.  4  του  άρθρου  132  του  ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β)  ο  ανάδοχος,  κατά  το  χρόνο  της  ανάθεσης  της  σύμβασης,  τελούσε  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.2.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης, 

γ)  η  σύμβαση  δεν  έπρεπε  να  ανατεθεί  στον  ανάδοχο  λόγω  σοβαρής  παραβίασης  των  υποχρεώσεων  που 
υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει  αναγνωριστεί  με  απόφαση  του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 





5.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1  Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί  τμηματικά σύμφωνα με το άρθρο 200 παρ. 2α και 3 
του  ν.4412/2016  δηλαδή  θα  πληρώνεται  το 100%  της  συμβατικής  αξίας  μετά  την  οριστική  παραλαβή  των 
υλικών  

Η  πληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος  θα  γίνεται  με  την  προσκόμιση  των  νομίμων  παραστατικών  και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/201618, καθώς και 
κάθε  άλλου  δικαιολογητικού  που  τυχόν  ήθελε  ζητηθεί  από  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  που  διενεργούν  τον 
έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2.  Toν  Ανάδοχο  βαρύνουν  οι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη  επιβάρυνση,  σύμφωνα  με  την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας  στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

Ιδίως  βαρύνεται  με  κράτηση    0,06%  η  οποία  υπολογίζεται  επί  της  αξίας  κάθε  πληρωμής  προ  φόρων  και 
κρατήσεων της αρχικής,  καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης.  Το  ποσό  αυτό  παρακρατείται  σε  κάθε  πληρωμή  από  την 
αναθέτουσα  αρχή  στο  όνομα  και  για  λογαριασμό  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Δημοσίων  Συμβάσεων  και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/201619 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (άρθρο 
350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)20  

Οι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις  υπόκεινται  στο  εκάστοτε  ισχύον  αναλογικό  τέλος  χαρτοσήμου  3%  και  στην  επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6.%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 
αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 

5.2  Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου ‐ Κυρώσεις  

5.2.1.  Ο  ανάδοχος,  με  την  επιφύλαξη  της  συνδρομής  λόγων  ανωτέρας  βίας,  κηρύσσεται  υποχρεωτικά 
έκπτωτος  από  τη  σύμβαση  και  από  κάθε  δικαίωμα  που  απορρέει  από  αυτήν,  εάν  δεν  εκπληρώσει  τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι 
σύμφωνες  με  την  σύμβαση  ή  τις  κείμενες  διατάξεις  και  εάν  υπερβεί  υπαίτια  τη  συνολική  προθεσμία 
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν 
μπορεί  να  είναι  μικρότερη  των  δεκαπέντε  (15)  ημερών.  Αν  η  προθεσμία  που  τεθεί  με  την  ειδική  όχληση 
παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 
άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση,  επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
5.2.2.    Αν  οι  υπηρεσίες  παρασχεθούν  από  υπαιτιότητα  του  αναδόχου  μετά  τη  λήξη  της  διάρκειας  της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές 
ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

 
 
 
 





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  ΦΠΑ  των  υπηρεσιών  που 
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β)  για καθυστέρηση που υπερβαίνει  το 50%  επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5%  χωρίς ΦΠΑ επί  της συμβατικής 
αξίας των υπηρεσιών 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  δύνανται  να  ανακαλούνται  με  αιτιολογημένη 
απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής,  αν  οι  υπηρεσίες  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. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η  επιβολή  ποινικών  ρητρών  δεν  στερεί  από  την  αναθέτουσα  αρχή  το  δικαίωμα  να  κηρύξει  τον  ανάδοχο 
έκπτωτο. 

5.3  Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο  ανάδοχος  μπορεί  κατά  των  αποφάσεων  που  επιβάλλουν  σε  βάρος  του  κυρώσεις  κατ’  εφαρμογή  των 
άρθρων  203,  206,  208,  207,  213,  218,  219  και  220  του  ν.  4412/2016,  καθώς  και  κατ’  εφαρμογή  των 
συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής 
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης 
της σχετικής απόφασης. 
Η  εμπρόθεσμη  άσκηση  της  προσφυγής  αναστέλλει  τις  επιβαλλόμενες  κυρώσεις.  Επί  της  προσφυγής 
αποφασίζει  το  αρμοδίως  αποφαινόμενο  όργανο,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  προβλεπόμενου  στις 
περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών 
από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η 
άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις 
δεν  ασκηθεί  εμπρόθεσμα  η  προσφυγή  ή  αν  απορριφθεί  αυτή  από  το  αποφαινόμενο  αρμοδίως  όργανο,  η 
απόφαση  καθίσταται  οριστική.  Αν  ασκηθεί  εμπρόθεσμα  προσφυγή,  αναστέλλονται  οι  συνέπειες  της 
απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 
 
6.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1   Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την Επιτροπή 
Παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την  παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, 
η οποία και θα συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής.  

6.2   Διάρκεια σύμβασης  

6.2.1.  Η  διάρκεια  της  Σύμβασης  ορίζεται  σε  4  μήνες.  Το  εν  λόγω  χρονικό  διάστημα  αρχίζει  από  την 
ημερομηνία  υπογραφής  του  συμφωνητικού  .    Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  για  την  συντήρηση  και  καλή 
λειτουργία για 12 μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής του έργου. 

6.2.2. Η   συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί  να παρατείνεται μετά από   αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι  το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του   αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από  τη  λήξη  της  διάρκειάς  της,  σε  αντικειμενικά  δικαιολογημένες  περιπτώσεις  που  δεν  οφείλονται  σε 
υπαιτιότητα  του  αναδόχου.  Αν  λήξει  η  συνολική  διάρκεια  της  σύμβασης,  χωρίς  να  υποβληθεί  εγκαίρως 
αίτημα  παράτασης  ή,  αν  λήξει  η  παραταθείσα,  κατά  τα  ανωτέρω,  διάρκεια,  χωρίς  να  υποβληθούν  στην 
αναθέτουσα αρχή  τα παραδοτέα  της σύμβασης,  ο ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος.    Αν οι παραδόσεις  των 
ειδών   πραγματοποιηθούν   από υπαιτιότητα  του αναδόχου μετά  τη  λήξη  της διάρκειας  της σύμβασης,  και 
μέχρι  λήξης  του  χρόνου  της  παράτασης  που  χορηγήθηκε  επιβάλλονται  εις  βάρος  του  ποινικές  ρήτρες, 
σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 





6.3  Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

Η  παραλαβή  των  παραδοτέων  γίνεται  από  επιτροπή  παραλαβής  που  συγκροτείται,  σύμφωνα  με  την 
παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο 
Παράρτημα  του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της παρούσας.  

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος [σύμφωνα με τα όσα έχει ορίσει ανωτέρω η  
Διακήρυξη], μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Αν  η  επιτροπή  παραλαβής  κρίνει  ότι  οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  ή/και  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 καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς 
αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  ότι  δεν  επηρεάζεται  η  καταλληλόλητα,  με  αιτιολογημένη  απόφαση  του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών 
ή/και  παραδοτέων,  με  έκπτωση  επί  της  συμβατικής  αξίας,  η  οποία  θα  πρέπει  να  είναι  ανάλογη  προς  τις 
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται 
να προβεί  στην οριστική παραλαβή  των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων  της σύμβασης  και  να 
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η 
οποία  κοινοποιείται  υποχρεωτικά  και  στον  ανάδοχο.  Αν  παρέλθει  χρονικό  διάστημα  μεγαλύτερο  των  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. 

Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 
218  του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν 
την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  

6.4   Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παραδοτέων με έκπτωση επί  της συμβατικής 
αξίας, με απόφαση της ΔΕΥΑΗ 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, ο δε 
ανάδοχος  υπόκειται  σε  ποινικές  ρήτρες,  σύμφωνα με  το  άρθρο 218  του  ν. 4412/2016  και  την  παράγραφο 
5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν  ο  ανάδοχος  δεν  αντικαταστήσει  τις  υπηρεσίες  ή/και  τα  παραδοτέα  που  απορρίφθηκαν  μέσα  στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται 
στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΔΕΥΑH 

 
 
                                                                                 Γεώργιος Βουρεξάκης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΔΙΑΚHΡΥΞΗ  

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΤΕΥΔ  

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ





 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.000,00€    

Κ.Α 26.01.0012  

Αριθμός Μελέτης: 9309/23‐9‐19   

                                             ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ‐ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΤΣΕ) 

 ‐ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ       

ΠΙΝΑΚΑΣ 1) 
ΠΕΔΙΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΑΓ. ΜΥΡΩΝΑ   

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΑΜ2, ΑΜ4,ΑΜ5 ΚΑΙ ΑΜ6 

ΥΛΙΚΟ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ‐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ  
Ή ΠΡΟΩΘΗΤΗ 1‐2 ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΧΡΙ 
2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ (ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΡΟΗΣ) ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

SIMATIC S7‐1200, CPU 1214C, compact CPU, DC/DC/DC, onboard 
I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO 24 V DC; 2 AI 0‐10 V DC, Power supply: 
DC 20.4‐28.8V DC, Program/data memory 100KB 371,00€ 

4  360,00 €  1.440,00 € 

SIMATIC S7‐1200, Digital input SM 1221, 16 DI, 24 V DC, 
Sink/Source 

4  165,00 €  660,00 € 

UPS with DC output Universal input voltage: single‐phase 115–230‐
277 Vac Load output:24 Vdc 3A BATTERY MODULE  24 V/3.6 Ah 

4  175,00 €  700,00 € 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ 4G ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ROUTER) TELTONIKA ΤΥΠΟΥ 
RUT‐240 

4  180,00 €  720,00 € 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ PLC, ΤΟΥ SCADA, ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΩΝ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

4  500,00 €  2.000,00 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΣΕ ΠΛΗΡΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

4  240,00 €  960,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΓ. ΜΥΡΩΝΑ  
6.480,00 € 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2) ΚΑΙ 3) 

    ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΩΝΑ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΔ2 ΔΑΦΝΩΝ 

ΥΛΙΚΟ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ‐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 
ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΧΡΙ  

2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ (ΣΤΑΘΜΗ, ΡΟΗ) ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

SIMATIC S7‐1200, CPU 1212C, compact CPU, DC/DC/DC, onboard 
I/O: 8 DI 24 V DC; 6 DO 24 V DC; 2 AI 0‐10 V DC, Power supply: DC 
20.4‐28.8V DC, Program/data memory 75 KB 

2  238,00 €  476,00 € 

UPS with DC output Universal input voltage: single‐phase 115–230‐
277 Vac Load output:24 Vdc 3A BATTERY MODULE  24 V/3.6 Ah 

2  175,00 €  350,00 € 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ 4G ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ROUTER) TELTONIKA ΤΥΠΟΥ 
RUT‐240 

2  180,00 €  360,00 € 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ PLC, ΤΟΥ SCADA, ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΩΝ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

2  500,00 €  1.000,00 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΣΕ ΠΛΗΡΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

2  240,00 €  480,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ‐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΓ. ΜΥΡΩΝΑ ΚΑΙ ΔΔ2 ΔΑΦΝΩΝ 

2.666,00 € 

       

ΠΙΝΑΚΑΣ 4) ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
(Σύνθετος σταθμός αποτελούμενος από  

2 δεξαμενές, 1 Ηλεκτροβάνα και τις αντλίες  Α1, Α2) 

ΥΛΙΚΟ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ‐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

SIMATIC S7‐1200, CPU 1214C, compact CPU, DC/DC/DC, onboard 
I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO 24 V DC; 2 AI 0‐10 V DC, Power supply: 
DC 20.4‐28.8V DC, Program/data memory 100 KB 

1  360,00 €  360,00 € 

SIMATIC S7‐1200, Digital input SM 1221, 16 DI, 24 V DC, 
Sink/Source 

2  165,00 €  330,00 € 

SIMATIC S7‐1200, Analog input, SM 1231, 4 AI, +/‐10 V, +/‐5 V, +/‐
2.5 V, or 0‐20 mA/4‐20 mA, 12 bit+sign (13 bit ADC) 

1  214,00 €  214,00 € 

SIMATIC HMI, KTP700 Basic, Basic Panel, Key/touch operation, 7" 
TFT display, 65536 colors, PROFINET interface, configurable from 
WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, contains open‐source 
software, which is provided free of charge see enclosed CD 

1  637,00 €  637,00 € 
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UPS with DC output Universal input voltage: single‐phase 115–230‐
277 Vac Load output:24 Vdc 3A BATTERY MODULE  24 V/3.6Ah 

1  175,00 €  175,00 € 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ 4G ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ROUTER) TELTONIKA ΤΥΠΟΥ 
RUT‐240 

1  180,00 €  180,00 € 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ PLC, ΤΩΝ SCADA ΚΣΕ ΚΑΙ, ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΟΘΟΝΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ, ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

1  1.000,00 €  1.000,00 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΣΕ ΠΛΗΡΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

1  320,00 €  320,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ‐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

3.216,00 € 

        

ΠΙΝΑΚΑΣ 5)    ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΓΩΓΩΝ 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ: 4 

ΑΓΩΓΟΙ:  ΑΣΤΡΑΚΩΝ‐ΜΕΣΑ ΚΑΡΤΕΡΟΣ ,  ΘΡΑΨΑΝΟΥ‐ΠΙΕΖΟΘΡΑΥΣΤΗΣ ΜΥΡΤΙΑΣ, 
ΜΑΛΙΩΝ‐ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ , ΤΥΛΙΣΣΟΥ ‐ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α10 ΣΤΟΝ  ΓΙΟΦΥΡΟ. 

ΥΛΙΚΟ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ‐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΩΓΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

SIMATIC S7‐1200, CPU 1212C, compact CPU, DC/DC/DC, onboard 
I/O: 8 DI 24 V DC; 6 DO 24 V DC; 2 AI 0‐10 V DC, Power supply: DC 
20.4‐28.8V DC, Program/data memory 75 KB 

4  238,00 €  952,00 € 

SIMATIC S7‐1200, Analog input, SM 1231, 4 AI, +/‐10 V, +/‐5 V, +/‐
2.5 V, or 0‐20 mA/4‐20 mA, 12 bit+sign (13 bit ADC) 

4  214,00 €  856,00 € 

UPS with DC output Universal input voltage: single‐phase 115–230‐
277 Vac Load output:24 Vdc 3A BATTERY MODULE  24 V/3.6 Ah 

4  175,00 €  700,00 € 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ 4G ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ROUTER) TELTONIKA ΤΥΠΟΥ 
RUT‐240 

4  180,00 €  720,00 € 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ PLC, ΤΟΥ SCADA, ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΩΝ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

4  500,00 €  2.000,00 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΣΕ ΠΛΗΡΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

4  240,00 €  960,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ‐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  
ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΩΓΩΝ 

6.188,00 € 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6)    ΓΩΝΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ 
(Σύνθετος σταθμός αποτελούμενος από 

τις γεωτρήσεις Τ19, Τ22, και τους ΠΡΟΩΘΗΤΕΣ Β1, Β2) 

ΥΛΙΚΟ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ‐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ "ΓΩΝΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ" ΤΥΛΙΣΣΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

SIMATIC S7‐1200, CPU 1214C, compact CPU, DC/DC/DC, onboard 
I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO 24 V DC; 2 AI 0‐10 V DC, Power supply: 
DC 20.4‐28.8V DC, Program/data memory 100 KB 

1  360,00 €  360,00 € 

SIMATIC S7‐1200, Digital input SM 1221, 16 DI, 24 V DC, 
Sink/Source 

3  165,00 €  495,00 € 

SIMATIC S7‐1200, Analog input, SM 1231, 4 AI, +/‐10 V, +/‐5 V, +/‐
2.5 V, or 0‐20 mA/4‐20 mA, 12 bit+sign (13 bit ADC) 

1  214,00 €  214,00 € 

SIMATIC HMI, KTP700 Basic, Basic Panel, Key/touch operation, 7" 
TFT display, 65536 colors, PROFINET interface, configurable from 
WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, contains open‐source 
software, which is provided free of charge see enclosed CD 

1  637,00 €  637,00 € 

UPS with DC output Universal input voltage: single‐phase 115–230‐
277 Vac Load output:24 Vdc 3A BATTERY MODULE  24 V/3.6Ah 

1  175,00 €  175,00 € 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ 4G ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ROUTER) TELTONIKA ΤΥΠΟΥ 
RUT‐240 

1  180,00 €  180,00 € 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ PLC, ΤΩΝ SCADA ΚΣΕ ΚΑΙ, ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΟΘΟΝΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ, ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

1  1.000,00 €  1.000,00 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΣΕ ΠΛΗΡΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

1  800,00 €  800,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ‐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ "ΓΩΝΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ" ΤΥΛΙΣΣΟΥ 

3.861,00 € 

       

ΠΙΝΑΚΑΣ 7)  ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΛΙΩΝ  
(Σύνθετος σταθμός αποτελούμενος από   

την γεώτρηση Μ3α, και τις αντλίες Α1,Α2,Α3,Α4) 

ΥΛΙΚΟ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ‐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΛΙΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

SIMATIC S7‐1200, CPU 1214C, compact CPU, DC/DC/DC, onboard 
I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO 24 V DC; 2 AI 0‐10 V DC, Power supply: 
DC 20.4‐28.8V DC, Program/data memory 100 KB 

1  360,00 €  360,00 € 





 

 

Σελίδα 32 

SIMATIC S7‐1200, Digital input SM 1221, 16 DI, 24 V DC, 
Sink/Source 

3  165,00 €  495,00 € 

SIMATIC S7‐1200, Analog input, SM 1231, 4 AI, +/‐10 V, +/‐5 V, +/‐
2.5 V, or 0‐20 mA/4‐20 mA, 12 bit+sign (13 bit ADC) 

1  214,00 €  214,00 € 

SIMATIC HMI, KTP700 Basic, Basic Panel, Key/touch operation, 7" 
TFT display, 65536 colors, PROFINET interface, configurable from 
WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, contains open‐source 
software, which is provided free of charge see enclosed CD 

1  637,00 €  637,00 € 

UPS with DC output Universal input voltage: single‐phase 115–230‐
277 Vac Load output:24 Vdc 3A BATTERY MODULE  24 V/3.6Ah 

1  175,00 €  175,00 € 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ 4G ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ROUTER) TELTONIKA ΤΥΠΟΥ 
RUT‐240 

1  180,00 €  180,00 € 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ PLC, ΤΩΝ SCADA ΚΣΕ ΚΑΙ, ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΟΘΟΝΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ, ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

1  1.000,00 €  1.000,00 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΣΕ ΠΛΗΡΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

1  800,00 €  800,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ‐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΛΙΩΝ 

3.861,00 € 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8) 
ΠΕΔΙΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΤΥΛΙΣΣΟΥ   

ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΣΜ 

ΥΛΙΚΟ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ‐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Ή 
ΠΡΟΩΘΗΤΗ 1‐2 ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΧΡΙ 
2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ (ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΡΟΗΣ) ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

SIMATIC S7‐1200, CPU 1214C, compact CPU, DC/DC/DC, onboard 
I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO 24 V DC; 2 AI 0‐10 V DC, Power supply: 
DC 20.4‐28.8V DC, Program/data memory 100KB 371,00€ 

1  360,00 €  360,00 € 

SIMATIC S7‐1200, Digital input SM 1221, 16 DI, 24 V DC, 
Sink/Source 

1  165,00 €  165,00 € 

UPS with DC output Universal input voltage: single‐phase 115–230‐
277 Vac Load output:24 Vdc 3A BATTERY MODULE  24 V/3.6 Ah 

1  175,00 €  175,00 € 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ 4G ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ROUTER) TELTONIKA ΤΥΠΟΥ 
RUT‐240 

1  180,00 €  180,00 € 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ PLC, ΤΟΥ SCADA, ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΩΝ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

1  500,00 €  500,00 € 
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ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΣΕ ΠΛΗΡΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

1  240,00 €  240,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ  ΤΥΛΙΣΣΟΥ  

1.620,00 € 

     
 

Β) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

SERVERS       

  

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ‐ SCADA 

ΥΛΙΚΟ/ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ‐ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ /ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ‐ SCADA SERVERS 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

Type: SIMATIC IPC547G 
Design Rack PC, 19", 4HU 
Xeon E3‐1275 v5 (4C/8T, 3.6 (4.0) GHz, 8 MB cache, iAMT); 
 
Mainboard:(chipset C236, 1x DVI‐D, 2x display ports V1.2, 4x USB 
3.0 and 4x USB 2.0 on the rear side, 1x USB 2.0 internal, 1x COM 
1;  
 
RAID onboard RAID1, 480 GB (2x 480 GB SSD) in interchangeable 
insert, hot‐swap, front‐side; 
 
16 GB DDR4 SD‐RAM (1x 16 GB), Dual Channel Enclosure blue 
chromated, 2x 100/240V AC redundant Industrial power supply 
unit, DVD +/‐RW (slim); 
Graphics onboard; 
Windows Server 2016 Standard edition incl. 5 clients, 64 bit MUI 
(en/de/fr/it/es); 
IPC Software: DiagMonitor V5.0; 
IPC Image & Partition Creator V3.5 
Power supply cable Europe; 
Interfaces: 2x USB 3.0 on the front; 2x Intel Gigabit Ethernet, 2x 
PS/2, Audio on the rear side; 7 slots: 5x PCI Express, 2x PCI, 
Temperature and Fan monitoring; Watchdog; Card retainer) 
enclosed;  

2  5.554,00 €  11.108,00 € 
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Εργασίες εγκατάστασης και ρύθμισης υλικού και λογισμικών:  
Εγκατάσταση (με τις απαραίτητες αλλαγές ‐ τροποποιήσεις 
προσαρμογής) του συστημικού λογισμικού, των υπαρχόντων 
λογισμικών εφαρμογής (scada),  των υπαρχόντων λογισμικών 
εφαρμογής (τηλεπικοινωνιών) στους νέους Servers, ρύθμιση 
λειτουργίας Redundancy, ρύθμιση Web Navigator Server/Clients, 
εγκατάσταση υλικού Servers, παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 

1  1.000,00 €  1.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  12.108,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  40.000,00 

Φ.Π.Α 24%  9.600,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  49.600,00 

 

 

 

 

   

            Ηράκλειο,  Αύγουστος  2019 

       Εθεωρήθη 

 

 

 Ο Γενικός Δ/ντής                         Ο Συντάκτης 

   

Χ. Παπαματθαιάκης                       Χ. Τζαμπάζης 

           Προϊστάμενος Τμήματος Η/Μ 

               Μηχανολόγος Μηχανικός        
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ‐  TEYΔ    

 
                  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή  πληροφοριών  δημοσίευσης  σε  εθνικό  επίπεδο,  με  τις  οποίες  είναι  δυνατή  η  αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α:  Ονομασία,  διεύθυνση  και  στοιχεία  επικοινωνίας  της  αναθέτουσας  αρχής  (αα)/  αναθέτοντα  φορέα 
(αφ) 

‐ Ονομασία: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) 

‐ Κωδικός  Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 50369 

‐ Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Κων. Χατζηγεωργίου 2, Φοινικιά Ηράκλειο  ,  

Τ.Κ. 71500 

 

‐ Αρμόδιος για πληροφορίες: κ .Αμανάκη Γεωργία 

‐ Τηλέφωνο: 2810 529369 

‐ Ηλ. ταχυδρομείο: amanaki@deyah.gr 

‐ Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.deyah.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

‐ Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης  (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): Αν

«Α) Προμήθεια υλικών‐ συσκευών αυτοματισμού για την  

αναβάθμιση ‐αντικατάσταση των τερματικών σταθμών ελέγχου (ΤΣΕ) και ενσωμάτωση  

στο σύστημα τηλεχειρισμού –τηλεελέγχου Scada αντλιοστασίων και δεξαμενών. 

  Β)  Προμήθεια  ‐αντικατάσταση  με  αναβάθμιση  λογισμικού  των  (2)  δύο  κεντρικών  σταθμών 
ελέγχου –( scada servers) και παράδοση σε πλήρη λειτουργία», NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434, 

 ως πίνακας 

Α/Α 

   

ΕΙΔΟΣ 

   

CPV        

1     

Α) Προμήθεια υλικών‐ συσκευών αυτοματισμού  

για την αναβάθμιση ‐αντικατάσταση των  

τερματικών σταθμών ελέγχου (ΤΣΕ) και  

ενσωμάτωση στο σύστημα τηλεχειρισμού  

–τηλεελέγχου Scada αντλιοστασίων και δεξαμενών. 

  Β) Προμήθεια ‐αντικατάσταση με αναβάθμιση 

λογισμικού των (2) δύο κεντρικών σταθμών ελέγχου 

 –( scada servers) και παράδοση σε πλήρη λειτουργία,  

K.A. 26.01.0012  31711000‐3 

 

‐ Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: […………………………………………………..……] 
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‐ Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

‐ Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων :  ΥΠΑΡΧΕΙ 

‐ Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΟΛΕΣ  ΟΙ  ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΣΕ  ΚΑΘΕ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΤΟΥ  ΤΕΥΔ  ΘΑ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ  ΑΠΟ  ΤΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης:  Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία:  [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 
οικονομικού  φορέα,  αναφέρετε  άλλον  εθνικό 
αριθμό  ταυτοποίησης,  εφόσον  απαιτείται  και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση:  [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση  στο  Διαδίκτυο  (διεύθυνση  δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες:  Απάντηση: 

Ο  οικονομικός  φορέας  είναι  πολύ  μικρή,  μικρή  ή 
μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Κατά  περίπτωση,  ο  οικονομικός  φορέας  είναι 
εγγεγραμμένος  σε  επίσημο  κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων  οικονομικών  φορέων  ή  διαθέτει 
ισοδύναμο  πιστοποιητικό  (π.χ.  βάσει  εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε  στα  υπόλοιπα  τμήματα  της  παρούσας 
ενότητας,  στην  ενότητα  Β  και,  όπου  απαιτείται, 
στην  ενότητα  Γ  του  παρόντος  μέρους, 
συμπληρώστε  το  μέρος V  κατά  περίπτωση,  και  σε 
κάθε  περίπτωση  συμπληρώστε  και  υπογράψτε  το 
μέρος VI.  

α)  Αναφέρετε  την  ονομασία  του  καταλόγου  ή  του 
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

γ)  Αναφέρετε  τα  δικαιολογητικά  στα  οποία 
βασίζεται  η  εγγραφή  ή  η  πιστοποίηση  και,  κατά 
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογοiv: 

δ)  Η  εγγραφή  ή  η  πιστοποίηση  καλύπτει  όλα  τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β)  (διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας 
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 
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Επιπροσθέτως,  συμπληρώστε  τις  πληροφορίες 
που  λείπουν  στο  μέρος  IV,  ενότητες  Α,  Β,  Γ,  ή  Δ 
κατά  περίπτωση ΜΟΝΟ  εφόσον  αυτό  απαιτείται 
στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στα  έγγραφα  της 
σύμβασης: 

ε)  Ο  οικονομικός  φορέας  θα  είναι  σε  θέση  να 
προσκομίσει  βεβαίωση  πληρωμής  εισφορών 
κοινωνικής  ασφάλισης  και  φόρων  ή  να  παράσχει 
πληροφορίες  που  θα  δίνουν  τη  δυνατότητα  στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 
λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων  σε  οποιοδήποτε  κράτος  μέλος  αυτή 
διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:  

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας  έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής:  Απάντηση: 

Ο  οικονομικός  φορέας  συμμετέχει  στη  διαδικασία 
σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  από  κοινού  με 
άλλουςv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν  ναι,  μεριμνήστε  για  την  υποβολή  χωριστού  εντύπου  ΤΕΥΔ  από  τους  άλλους  εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α)  Αναφέρετε  τον  ρόλο  του  οικονομικού  φορέα 
στην  ένωση  ή  κοινοπραξία      (επικεφαλής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς 
που  συμμετέχουν  από  κοινού  στη  διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ)  Κατά  περίπτωση,  επωνυμία  της  συμμετέχουσας 
ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα  Απάντηση: 

Κατά  περίπτωση,  αναφορά  του  τμήματος    ή  των 
τμημάτων  για  τα  οποία  ο  οικονομικός  φορέας 
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
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Κατά  περίπτωση,  αναφέρετε  το  όνομα  και  τη  διεύθυνση  του  προσώπου  ή  των  προσώπων  που  είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα  να  εκπροσωπούν  τον  οικονομικό  φορέα  για  τους  σκοπούς  της  παρούσας  διαδικασίας 
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:  Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο  από  την  ημερομηνία  και  τον  τόπο 
γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα  [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση:  [……] 

Τηλέφωνο:  [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο:  [……] 

Εάν  χρειάζεται,  δώστε  λεπτομερή στοιχεία σχετικά 
με  την  εκπροσώπηση  (τις μορφές  της,  την έκταση, 
τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 
τον αναθέτοντα φορέα) 

 

Υπεργολαβική ανάθεση :   Απάντηση:  

Ο  οικονομικός  φορέας  προτίθεται  να  αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας;  

[]Ναι []Όχι  

Εάν  ναι  παραθέστε  κατάλογο  των  προτεινόμενων 
υπεργολάβων και  το ποσοστό  της σύμβασης που θα 
αναλάβουν:  

[…]  

 

Εάνη αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώςαυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει 
σε  τρίτους  υπό  μορφή  υπεργολαβίας  τμήμα  της  σύμβασης  που  υπερβαίνει  το  ποσοστό  του  30%  της 
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα  με  τις  ενότητες  Α  και  Β  του  παρόντος  μέρους  και  σύμφωνα  με  το  μέρος  ΙΙΙ  για  κάθε 
υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii∙ 

 δωροδοκίαviii,ix∙ 

 απάτηx∙ 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxi∙ 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxii∙ 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:  Απάντηση: 

Υπάρχει  τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση  εις 
βάρος  του  οικονομικού  φορέα  ή  οποιουδήποτε 
προσώπουxiv  το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού  ή  εποπτικού  του  οργάνου  ή  έχει 
εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης  αποφάσεων  ή 
ελέγχου  σε  αυτό  για  έναν  από  τους  λόγους  που 
παρατίθενται  ανωτέρω  (σημεία  1‐6),  ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 
από  πέντε  έτη  κατά  το  μέγιστο  ή  στην  οποία  έχει 
οριστεί  απευθείας  περίοδος  αποκλεισμού  που 
εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν η σχετική  τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:  (διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 

[……][……][……][……]xv 

Εάν ναι, αναφέρετεxvi: 

α)  Ημερομηνία  της  καταδικαστικής  απόφασης 
προσδιορίζοντας  ποιο  από  τα  σημεία  1  έως  6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]∙ 

γ)  Εάν  ορίζεται  απευθείας  στην  καταδικαστική 
απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο‐(‐α): [   ],  

λόγος(‐οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ)  Διάρκεια  της  περιόδου  αποκλεισμού  [……]  και 
σχετικό(‐ά) σημείο(‐α) [   ] 

Εάν η σχετική  τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:  (διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii:  

α)  Ημερομηνία  της  καταδικαστικής  απόφασης 
προσδιορίζοντας  ποιο  από  τα  σημεία  1  έως  7 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,  

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]∙  

γ)  Εάν  ορίζεται  απευθείας  στην  καταδικαστική 
απόφαση:  

 

 

 

α) Ημερομηνία:[ ],  

σημείο‐(‐α): [ ],  

λόγος(‐οι):[ ]  

β) [……]  

γ)  Διάρκεια  της  περιόδου  αποκλεισμού  [……]  και 
σχετικό(‐ά) σημείο(‐α) [ ]  

Εάν η σχετική  τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:  (διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  

[……][……][……][……]xvii  

Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,  ο 
οικονομικός  φορέας  έχει  λάβει  μέτρα  που  να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 
σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xviii; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxix:  [……] 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  την  πληρωμή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxx, στην 
Ελλάδα  και  στη  χώρα  στην  οποία  είναι  τυχόν 
εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  
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Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

‐  Η  εν  λόγω  απόφαση  είναι  τελεσίδικη  και 
δεσμευτική; 

‐ Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 
απόφασης 

‐ Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 
ορίζεται  απευθείας  σε  αυτήν,  τη  διάρκεια  της 
περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ)  Ο  οικονομικός  φορέας  έχει  εκπληρώσει  τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους 
ή  τις  εισφορές  κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων    κατά  περίπτωση,  των 
δεδουλευμένων  τόκων  ή  των  προστίμων,  είτε 
υπαγόμενος  σε  δεσμευτικό  διακανονισμό  για  την 
καταβολή τους ;xxi 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]∙ 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

‐[] Ναι [] Όχι  

 

‐[……]∙ 

 

‐[……]∙ 

 

 

γ.2)[……]∙ 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν
λεπτομερείς 
πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]∙ 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

‐[] Ναι [] Όχι  

 

‐[……]∙ 

 

‐[……]∙ 

 

 

γ.2)[……]∙ 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες 

[……] 

 

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  όσον  αφορά  την 
καταβολή  των  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας  έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxii 

[……][……][……] 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον  αφορά  τα  κριτήρια  επιλογής  (ενότητα �  ή  ενότητες  Α  έως  Δ  του  παρόντος  μέρους),  ο  οικονομικός  φορέας 
δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων  φορέας  έχει  δηλώσει  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  που 
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους 
ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση  όλων  των  απαιτούμενων  κριτηρίων 
επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;  [] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο  οικονομικός  φορέας  πρέπει  να    παράσχει  πληροφορίες  μόνον  όταν  τα  σχετικά  κριτήρια  επιλογής  έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα  Απάντηση 
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1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα 
σχετικά  επαγγελματικά  ή  εμπορικά  μητρώα  που 
τηρούνται  στην  Ελλάδα  ή  στο  κράτος  μέλος 
εγκατάστασήςxxiii; του: 

Εάν η σχετική  τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας  έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο  κάτωθι  υπογεγραμμένος,  δηλώνω  επισήμως  ότι  τα  στοιχεία  που  έχω  αναφέρει  σύμφωνα  με  τα  μέρη  Ι  –  IV 
ανωτέρω  είναι  ακριβή  και  ορθά  και  ότι  έχω  πλήρη  επίγνωση  των  συνεπειών  σε  περίπτωση  σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxiv, εκτός εάν : 

α) ο αναθέτων φορέας έχει  τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική 
βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxv. 

β) ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα  φορέα,  όπως  καθορίζεται  στο  μέρος  Ι,  ενότητα  Α],  προκειμένου  να  αποκτήσει  πρόσβαση  σε 
δικαιολογητικά  των  πληροφοριών  τις  οποίες  έχω  υποβάλλει  στ...  [να  προσδιοριστεί  το  αντίστοιχο 
μέρος/ενότητα/σημείο]  του  παρόντος  Τυποποιημένου  Εντύπου  Υπεύθυνης  Δήλώσης  για  τους  σκοπούς  τ... 
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(‐ές): [……]                          
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι V – TEXNΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

           ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

               ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΕΡΓO :  «Α) Προμήθεια υλικών‐ συσκευών αυτοματισμού για την  

αναβάθμιση ‐αντικατάσταση των τερματικών σταθμών  

ελέγχου (ΤΣΕ) και ενσωμάτωση  

στο σύστημα τηλεχειρισμού –τηλεελέγχου Scada 

 αντλιοστασίων και δεξαμενών. 

  Β) Προμήθεια ‐αντικατάσταση με αναβάθμιση  

λογισμικού των (2) δύο κεντρικών σταθμών ελέγχου  

–( scada servers) και παράδοση σε πλήρη λειτουργία»     

  K.A. :        26.01.0012 

Aρ. Πρωτ: 9309/23‐9‐19 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΤΣΕ) 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ  

ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΤΣΕ) ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ – ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ SCADA  

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 

  Ο κάθε απομακρυσμένος σταθμός ελέγχου (ΤΣΕ) αποτελεί την μονάδα ελέγχου για την τοπική λειτουργία εκάστοτε 
σταθμού,  στηριζόμενος  στις  ιδιαίτερες συνθήκες  και  παραμέτρους  του. Ο  σταθμός βασίζεται  σε μονάδες  λογικών 
ελεγκτών (PLC) με το απαραίτητο λογισμικό και έχει ως σκοπό τόσο την αυτόνομη – αυτόματη λειτουργία της κάθε 
εγκατάστασης  όσο  και  την  επικοινωνία  με  το  κέντρο  ελέγχου  (Κεντρικό  Σταθμό  ΚΣΕ)  ώστε  να  εξασφαλιστεί  η 
απομακρυσμένη επίβλεψη, ο έλεγχος και η συνέργεια του κάθε σταθμού με το συνολικό σύστημα.  

Οι πρώτοι σταθμοί που εγκαταστάθηκαν (από έτος 2007) βασίζονταν σε μονάδες ελεγκτών σειράς S7‐200 (μετά από 
12 και πλέον χρόνια έχουν σταματήσει να παράγονται σήμερα)  και επικοινωνία μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας 
GPRS το οποίο σταδιακά εγκαταλείπεται από τους παρόχους κινητής. 

Από  τα παραπάνω συνάγεται  εύκολα  το συμπέρασμα ότι  τα προβλήματα που παρουσιάζονται,  εντοπίζονται  στην 
ασυμβατότητα (ειδικότερα των επικοινωνιών) λόγω  παλαιότητας του εξοπλισμού των. 

Η   αναβάθμιση του εξοπλισμού με παλαιού τύπου υλικό κρίνεται οικονομικά ασύμφορο και έτσι είναι αναγκαία η 
αντικατάστασή του με νέο, σύγχρονης τεχνολογίας 

Για  την άμεση αναβάθμιση  των σταθμών αυτών  και  την αποκατάσταση  της  επικοινωνίας  με  τον  κεντρικό  σταθμό 
επιλέγονται  νέα  υλικά  τελευταίας  αναγγελίας  (σειρά  Simatic  S7‐1200)  συνοδευόμενα  από  τις  απαραίτητες 
περιφερειακές συσκευές σύγχρονης τεχνολογίας επικοινωνιών (4G/3G). 

Ταυτόχρονα θα υλοποιηθεί νέος προγραμματισμός του υπό αναβάθμιση ΤΣΕ που αφορά: 
‐ Το τοπικό σενάριο λειτουργίας του,  
‐ Το λογισμικού επικοινωνίας του με τον ΚΣΕ,  
‐ Τα τμήματα των  λογισμικών εφαρμογής του ΚΣΕ‐SCADA που τον αφορούν.   

Διευκρινίζεται ότι ο νέος εξοπλισμός αυτοματισμού αφορά τον βασικό ελεγκτή (PLC) και την μονάδα (router) όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στους πίνακες τις παρούσας. Δεν αφορούν τον περιφερειακό εξοπλισμό του ΤΣΕ (αισθητήρια 
στάθμης,  πίεσης,  παροχής,  θερμοκρασίας,  διακόπτες  ροής  κλπ)  τα  οποία  ωστόσο,  θα  επαναρρυθμιστούν  και  θα 
ενταχθούν λειτουργικά στον νέο εξοπλισμό 

Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την παραπάνω προμήθεια θα πρέπει: 
‐ Να έχει τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε αντίστοιχα με το παραπάνω σύστημα με ένα ΚΣΕ και πλέον 

των 50 ελεγχόμενων σταθμών. 
‐ Να φέρει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις για πεδίο εφαρμογής σχετικό με έργα πληροφορικής ή/και 

συστημάτων τηλεδιαχείρισης και αυτοματισμού: 
o ISO 9001:2015 
o ISO 14001:2015 





 

 

Σελίδα 44 

o QHSAS 18001:2007 
o ISO/IEC 27001:2013 
o ISO 22301:2012 

‐ Να είναι ενήμερος για τις ιδιαιτερότητες και τις επικοινωνιακές ανάγκες του υπό αναβάθμιση 
συστήματος. Για το λόγο αυτό θα χορηγείται σχετική βεβαίωση από την αναθέτουσα υπηρεσία. 

 

Αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά του υπό προμήθεια εξοπλισμού στους αναφέρονται στους πίνακες τις παρούσας. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ( SERVERS) 

 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ TOY ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΝΕΩΝ SERVERS(SCADA) ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ SCADA, ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ) 
 
Ο Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) αποτελεί την ‘’καρδιά’’ και αναπόσπαστο τμήμα του συστήματος Τηλεμετρίας – 
Τηλεελέγχου της ΔΕΥΑΗ έχοντας την ευθύνη, τον συντονισμό και, τον έλεγχο λειτουργίας όλων των Τερματικών 
Σταθμών Ελέγχου(Τ.Σ.Ε.), Περιφερειακών Σταθμών Ελέγχου(Π.Σ.Ε.),  των Σταθμών Εσωτερικού Δικτύου (Σ.Ε.Δ.) και 
των Σταθμών Συλλογής Πληροφοριών(Σ.Σ.Π). 
Στα πλαίσια της σταδιακής αναβάθμισης του συστήματος τίθεται επιτακτικά και σε πρώτη προτεραιότητα η ανάγκη 
αποκατάστασης και ταυτόχρονα βασικής αναβάθμισης του ΚΣΕ. 
 
Η νέα δομή του ΚΣΕ θα αποτελείται από: 
‐ Δύο SERVERS (SCADA) τελευταίας τεχνολογίας Βιομηχανικών Προδιαγραφών. 
 
Για την αρμονική, αξιόπιστη και σε 24ωρη βάση λειτουργία του συστήματος οι παραπάνω  
SERVERS θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά πέραν των ειδικών που αναφέρονται 
αναλυτικότερα παρακάτω. 
‐ Να πληρούν βιομηχανικές προδιαγραφές λειτουργίας. 
‐ Να λειτουργούν ασφαλώς σε 24ωρη βάση 
‐ Να είναι πλήρως συμβατοί με τα χρησιμοποιούμενα λογισμικά τόσο στις προηγούμενες όσο στις τρέχουσες αλλά 

και στις μελλοντικές εκδόσεις των. 
‐ Να είναι πλήρως συμβατοί και αξιόπιστα συνεργάσιμοι με τα χρησιμοποιούμενα ποικίλα λογισμικά των 

υπαρχόντων ελεγχόμενων σταθμών. 
‐ Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνεται έντονα ο κατασκευαστής των  SERVERS 

να είναι ο ίδιος με τον κατασκευαστή τόσο των χρησιμοποιούμενων λογισμικών του ΚΣΕ όσο και του εξοπλισμού 
(υλικού και λογισμικού) των ελεγχόμενων σταθμών. 

 
Ειδικότερα  θα  γίνει  προμήθεια  των  δύο  νέων  SERVERS  (SCADA)  με  συστημικό  λογισμικό WINDOWS  SERVER 2016 
κατάλληλα τροποποιημένο και προσαρμοσμένο στις  ιδιαίτερες απαιτήσεις των λοιπών λογισμικών βάσης αλλά και 
λογισμικών εφαρμογών. 
Ο υπάρχων SERVER  θα αναδιαμορφωθεί  κατάλληλα και θα  χρησιμοποιηθεί  για  την  λειτουργία  των  επεξεργαστών 
επικοινωνιών μεταξύ των νέων SERVERS (SCADA) και των ελεγχόμενων σταθμών.  
Το  σύνολο  των  παραπάνω  SERVERS  θα  παραδοθεί  επί  τόπου  του  έργου  σε  πλήρη  λειτουργία  μετά  από  την 
εγκατάσταση, την ρύθμιση τις δοκιμές και την δοκιμαστική λειτουργία λογισμικών και υλικού που θα περιλαμβάνει: 
Την εγκατάσταση του συστημικού  λογισμικού των λογισμικών βάσης και εφαρμογών στους νέους Servers, ρύθμιση 
λειτουργίας Redundancy, Ρύθμιση Web Navigator Server/Clients.  
Την μεταφορά των λογισμικών εφαρμογής scada, των λογισμικών επικοινωνιών κ.λ.π., στους νέους SERVERS με τις 
απαραίτητες τροποποιήσεις – προσαρμογές. 
Απαραίτητη  προϋπόθεση    είναι  να  υποστηρίζουν  πλήρως  το  υλικό  και  το  λογισμικό  των  εγκατεστημένων 
συστημάτων αυτοματισμού και επικοινωνιών Τηλεχειρισμού, Τηλε‐εποπτείας της ΔΕΥΑΗ. 
 
Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την παραπάνω προμήθεια θα πρέπει: 

‐ Να έχει τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε αντίστοιχα με το παραπάνω σύστημα με ένα ΚΣΕ και πλέον 
των 50 ελεγχόμενων σταθμών. 

‐ Να φέρει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις για πεδίο εφαρμογής σχετικό με έργα πληροφορικής ή/και 
συστημάτων τηλεδιαχείρισης και αυτοματισμού: 

o ISO 9001:2015 
o ISO 14001:2015 
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o QHSAS 18001:2007 
o ISO/IEC 27001:2013 
o ISO 22301:2012 

‐ Να είναι ενήμερος για τις ιδιαιτερότητες και τις επικοινωνιακές ανάγκες του υπό αναβάθμιση 
συστήματος. Για το λόγο αυτό θα χορηγείται σχετική βεβαίωση από την αναθέτουσα υπηρεσία. 

 
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΝΕΩΝ SERVERS (SCADA) 

ΤΥΠΟΣ: SIMATIC IPC547G 

Είδος Στήριξης Rack PC, 19", 4HU; 

Είδος Επεξεργαστή Intel Core Xeon technology; 

Τύπος Επεξεργαστή Xeon E3‐1275 v5 (4C/8T, 3.6 (4.0) GHz, 8 MB cache, iAMT); 

Τροφοδοτικό  Power  supply  2x  100/240V  AC  redundant  Industrial  power  supply  unit,  (autorange)  50/60Hz, main 

voltage failure store energy 20ms; 

Μητρική Πλακέτα Mainboard:(chipset C236, 1x DVI‐D, 2x display ports V1.2, 4x USB 3.0 and 4x USB 2.0 on the rear 

side, 1x USB 2.0 internal, 2Xps/2, 1x COM 1;  

Οπτικός Δίσκος Optical drive:DVD, Dual Channel Enclosure blue chromated, DVD +/‐RW (slim); 

Εφεδρεία Σκληρών Δίσκων RAID onboard RAID1, 480 GB (2x 480 GB SSD) in interchangeable insert, hot‐swap, front‐

side; 

Μνήμη RAM 16 GB DDR4 SD‐RAM (1x 16 GB);  

Κάρτα Γραφικών Graphics onboard Intel HD graphics P530/530/510 integrated in processor;  

Λειτουργικό Σύστημα Windows Server 2016 Standard edition incl. 5 clients, 64 bit MUI (en/de/fr/it/es); 

Λογισμικά Διάγνωσης και Εξυπηρέτησης IPC Software:  

‐ Diagnostic Monitoring Software; 

‐ IPC Image & Partition Software 

  Monitor Functions: Temperature monitor, Watchdog, Status LEDs, Fan, Monitor function via network(optional) 

Καλώδιο Τροφοδοσίας Power supply cable Europe; 

Διεπαφές Επικοινωνίας Interfaces: 2x USB 3.0 on the front; 2x Intel Gigabit Ethernet, 2x PS/2,  

Διεπσφή ήχου Audio on the rear side;  

Επεκτασιμότητα 7 slots: 5x PCI Express, 2x PCI,  

Θύρες Δικτύωσης Industrial Ethernet: 2x 100/1000 Mbps; 

Λοιπές Προστασίες: 

Temperature and Fan monitoring; Watchdog; Card retainer) enclosed 

EMC: Interference immunity:  

Against discharge of  static  electricity, High‐Frequency  electromagnetics  fields,  to  cable‐borne  interference,  against 

voltage surge, magnetic fields, conducted and non‐conducted interference; 

Degree and class of protection: IP30(front), IP20(rear) 

 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΝΕΩΝ SERVERS (SCADA) 
 
ΤΥΠΟΣ 
SIMATIC IPC547G 
 
Είδος Στήριξης  
Mounting For horizontal and vertical installation; 





 

 

Σελίδα 46 

prepared for telescopic rails; 
19" mounting bracket can be 
removed externally; tower kit 
(optional) 
Design Rack PC, 19", 4U 
 
Τροφοδοσία 
Type of supply voltage 100/240 V AC (autorange) 
50 / 60 Hz; optional redundant 
100 ‐ 240 V AC 
 
Συχνότητα Τροφοδοσίας 
• Rated value 50 Hz Yes 
• Rated value 60 Hz Yes 
 
Προστασία Τροφοδοσίας Mains buffering 
• Mains/voltage failure stored energy 
time 
20 ms 
 
Επιλογές Επεξεργαστών  
Processor type Xeon E3‐1275 v5 
(4C/8T, 3.6 (4.0) GHz, 8 MB Cache); 
Core i7‐6700 (4C/8T, 3.4 (4.0) GHz, 
8 MB Cache); Core i5‐6500 
(4C/4T, 3.2 (3.6) GHz, 6 MB Cache); 
Pentium G4400 (2C/2T, 3.3 GHz, 
3 MB Cache) 
Chipset Intel C236 / Intel H110 
 
Επιλογές Γραφικών 
Graphics controller Onboard Intel HD graphics P530 / 
530 /510 integrated in processor; 
graphics card PCIe (x16) (dual head: 
2x VGA or 2x DVI‐D) (optional) 
 
Επιλογές Δίσκων 
Optical drives DVD±R/RW (SlimLine) 
Hard disk Internal installation: 1 TB HDD, 
2x 1 TB HDD, RAID1 (2x 1 TB HDD), 
RAID1 (2x 1 TB HDD (Enterprise)); 
for front mounting in low‐profile 
removable drive bay trays (hot‐swap 
in RAID configuration): 1 TB HDD, 
2x 1 TB HDD, RAID1 (2x 1 TB HDD), 
RAID1 (2x 1 TB HDD (Enterprise)), 
RAID1 (2x 2 TB HDD (Enterprise)), 
RAID1 (2x 2 TB HDD (Enterprise)) + 
1x 2 TB HDD (Enterprise) as hot 
spare, RAID1 (2x 2 TB HDD 
(Enterprise)) + 1x 480 GB SSD, 
RAID5 (3x 2 TB HDD (Enterprise)), 
RAID5 (3x 2 TB HDD (Enterprise)) + 
1x 2 TB HDD (Enterprise) 
as hot spare 
SSD Yes; 1x 240 GB, 1x 480 GB SSD, 
2x 480 GB SSD, 
RAID1 (2x 480 GB SSD) 
Slot for drives Mounted internally in vibration/ 
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shock‐absorbing hard disk support, 
or mounted at the front in the 
low‐profile removable drive bay 
(hot‐swap in RAID configurations) 
 
Δυνατότητες Επέκτασης Μνήμης 
Main memory 4 GB to 64 GB DDR4 2133 SDRAM 
 
Επεκτάσιμες Θύρες 
• free slots 7 spare slots for expansions (all long); mainboard with H110 chipset: 
1x PCIe (x16) Gen 3, 1x PCIe (x16) 
(1 lane) Gen 2, 1x PCIe (x8) (1 lane) 
Gen 2, 1x PCIe (x4) (1 lane) Gen 2, 
1x PCIe (x4) (1 lane) Gen 2, 2x PCI; 
mainboard with C236 chipset: 
1x PCIe (x16) Gen 3, 1x PCIe (x16) 
(4 lanes) Gen 3, 1x PCIe (x8) (1 lane) 
Gen 3, 1x PCIe (x4) (4 lane) Gen 3, 
1x PCIe (x4) (1 lane) Gen 3, 2x PCI 

Διεπαφές 
Interfaces/bus type Interfaces mainboard (H110 
chipset): 2x Intel Gigabit Ethernet 
(RJ45, teaming‐capable), 
4x USB 3.0: 2x on rear, 
2x on front, 4x USB 2.0: 
4x on rear, 1x DisplayPort V1.2, 
1x DVI‐D, 2x PS/2, audio: Line in, 
line out, micro; interfaces mainboard 
(C236 chip set): 2x Intel Gigabit 
Ethernet (RJ45, teaming‐capable), 
6x USB 3.0: 4x on rear, 2x on front, 
5x USB 2.0: 4x on rear, 1x internal 
e.g. for software dongle with optional 
interlock, 2x DisplayPort V1.2, 
1x DVI‐D, 1x COM1, 2x PS/2, audio: 
line in, line out, micro 
USB port Mainboard (H110 chipset): 
4x USB 3.0: 2x on rear, 2x on front, 
4x USB 2.0: 4x on rear; mainboard 
(C236 chipset): 6x USB 3.0: 
4x on rear, 2x on front, 5x USB 2.0: 
4x on rear, 1x internal e.g. for 
software dongle with optional 
interlock 
Connection for keyboard/mouse 2x PS/2 
serial interface COM1: 1x RS 232, COM2 (optional): 
1x RS 232 
parallel interface optional LPT1 
Multimedia 
• Audio In/Out Yes 
• Microphone In Yes 
 
Διεπαφές εξόδου Video 
• Graphics interface 2x DisplayPort and 1x DVI‐D 
onboard; 1x VGA via DP‐VGA 
adapter cable (optional); 
graphics card PCIe (x16), 
Dual Head (2x VGA or 2x DVI‐D), 
1 GB graphics memory (optional) 
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Διεπαφές 
• Industrial Ethernet interface 2 x Ethernet (RJ45) 
‐ 100 Mbps Yes 
‐ 1000 Mbps Yes 
 
Ενσωματωμένες Λειτουργίες Επίβλεψης 
• Temperature monitoring Yes 
• Watchdog Yes 
• Status LEDs POWER, HDD, TEMP, FAN, 
HDD0 ALARM, HDD1 ALARM, 
HDD2 ALARM, HDD3 ALARM 
• Fan Yes 
• Monitoring function via network Optional 
Article number 6AG4104‐4....‐.... 
SIMATIC IPC547G 
 
Ηλεκτρομαγνητική Θωράκιση 
EMC 
Interference immunity against 
discharge of static electricity 
• Interference immunity against 
discharge of static electricity 
±4 kV contact discharge acc. to 
IEC 61000‐4‐2; ±8 kV air discharge 
acc. to IEC 61000‐4‐2 
Interference immunity against 
high‐frequency electromagnetic 
fields 
• Interference immunity against 
high frequency radiation 
10 V/m for 80 ‐ 1000 MHz, 
80% AM acc. to IEC 61000‐4‐3; 
3 V/m for 1.4 ‐ 2 GHz, 80% AM 
acc. to IEC 61000‐4‐3; 
1 V/m for 2 ‐ 2.7 GHz, 
80% AM acc. to IEC 61000‐4‐3; 
10 V for 150 kHz ‐ 80 MHz, 
80% AM acc. to IEC 61000‐4‐6 
Interference immunity to 
cable‐borne interference 
• Interference immunity on supply 
cables 
±2 kV acc. to IEC 61000‐4‐4, burst; 
±1 kV acc. to IEC 61000‐4‐5, surge 
symmetric; ±2 kV acc. to 
IEC 61000‐4‐5, surge asymmetric 
• Interference immunity on signal 
cables >30m 
±2 kV acc. to IEC 61000‐4‐4, burst; 
±2 kV acc. to IEC 61000‐4‐5, surge 
• Interference immunity on signal 
cables < 30m 
±1 kV acc. to IEC 61000‐4‐4, Burst 
Interference immunity 
against voltage surge 
• asymmetric interference ±2 kV acc. to IEC 61000‐4‐5, 
surge asymmetric 
• symmetric interference ±1 kV acc. to IEC 61000‐4‐5, 
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surge symmetric 
Interference immunity to 
magnetic fields 
• Interference immunity to 
magnetic fields at 50 Hz 
30 A/m; to IEC 61000‐4‐8 
Emission of conducted and 
non‐conducted interference 
• Interference emission 
via line/AC current cables 
EN 61000‐6‐3, FCC Class A, 
EN 61000‐6‐4, CISPR 22, 
EN 55022 Class B, 
EN 61000‐3‐2 Class D, 
EN 61000‐3‐3 
Προστασίες 
IP (at the front) IP30 
IP (rear) IP20 

Πιστοποιήσεις 
Approval CE, cULus 60950, KCC 
CE mark Yes; For use in industrial areas as 
well as domestic, business and 
commercial environments (emitted 
interference: EN 61000‐6‐3:2007 
+A1:2011, noise immunity: 
EN 61000‐6‐2:2005) 
CSA approval Yes; Included in cULus 
UL approval Yes 
cULus Yes; UL 60950‐1, 
file number E115352 
RCM (formerly C‐TICK) Yes 
KC approval Yes 
EAC (formerly Gost‐R) Yes 
EMC CE, EN 61000‐6‐3:2007 +A1:2011, 
EN 61000‐6‐2:2005 
Dust protection With front door closed: G2 EN 779, 
99% of particles > 0.5 mm are 
filtered 
 
Ενδεδειγμένες Συνθήκες Λειτουργίας 
• Ambient temperature during 
operation 
0 °C to +40 °C in full configuration 
(no burner mode), at +5 °C to +35 °C 
without limitation 
Relative humidity 
• Relative humidity Tested according to IEC 60068‐2‐78, 
IEC 60068‐2‐30: Operation: 5 % to 
85 % at 30 °C (no condensation), 
storage / transport: 5 % to 95 % 
at 25 / 55 °C (no condensation) 
 
Αντοχές σε Δονήσεις  
• Vibration resistance during 
operation acc. to IEC 60068‐2‐6 
Tested according to IEC 60068‐2‐6, 
10 cycles; 20 to 58 Hz: 0.015 mm; 
58 to 200 Hz: 2 m/s² (0.2 g) 
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Shock testing 
• Shock load during operation Tested according to IEC 60068‐2‐27; 
half‐sine: 9.8 m/s² (1 g), 20 ms, 
100 shocks per axis 
 
Επιλογές Λειτουργικών Συστημάτων 
Operating system Windows 7 Ultimate, multi‐language 
(32‐bit/64‐bit), Windows 10 
Enterprise 2015 LTSB, 
multi‐language (64‐bit), 
Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 
multi‐language (64‐bit), Windows 
Server 2008 R2 Standard Edition 
incl. 5 clients, multi‐language 
(64‐bit); Windows Server 2012 R2 
Standard Edition incl. 5 clientsΑ, 
multi‐language (64‐bit); Windows 
Server 2016 Standard Edition 
incl. 5 clients, multi‐language 
(64‐bit) 
pre‐installed operating system Yes 
Additional info on operating system Multi‐Language User Interface 
(MUI): 5 languages (English, 
German, French, Spanish, Italian) 
without operating system Yes 
 
Λογισμικά Διάγνωσης και Εξυπηρέτησης  
SIMATIC Software Optionally in package with 
SIMATIC WinCC or WinCC flexible 
 
Διαστάσεις 
Width 430 mm 
Height 177 mm; 4U 
Depth 446 mm; Device with short 
enclosure: 356 mm 

 
 

       Εθεωρήθη              Ηράκλειο, Αύγουστος 2019 

 Ο Γενικός Δ/ντής                         Ο Συντάκτης 

Χ. Παπαματθαιάκης                       Χ. Τζαμπάζης 

           Προϊστάμενος Τμήματος Η/Μ 

               Μηχανολόγος Μηχανικός        
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙΙ – ΣΥΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ          

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ‐ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                       Αριθ. Πρωτ. :    9309/23‐9‐19 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) 
 Κων. Χατζηγεωργίου 2  
  71500 – ΦΟΙΝΙΚΙΑ– ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗ      
  Τηλ. 2810 529379 & Fax 2810‐263678 
                                                                           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 350/2019 απόφασης  του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ, περί  έγκρισης  της 213/2019 Πρότασης Ανάληψης 

Δαπάνης. 

•  Της  με  αριθμό 351/2019  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 

5. Τιμολόγιο προσφοράς 

Άρθρο 3: (Προμήθεια) 

α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την «Α) Προμήθεια υλικών‐ συσκευών αυτοματισμού για την  

αναβάθμιση ‐αντικατάσταση των τερματικών σταθμών ελέγχου (ΤΣΕ) και ενσωμάτωση στο  

σύστημα τηλεχειρισμού –τηλεελέγχου Scada αντλιοστασίων και δεξαμενών. 

  Β) Προμήθεια ‐αντικατάσταση με αναβάθμιση λογισμικού των (2) δύο κεντρικών σταθμών ελέγχου  

–( scada servers) και παράδοση σε πλήρη λειτουργία» . 





 

 

Σελίδα 52 

β) Τόπος παράδοσης και εγκατάστασης των υλικών είναι τα σημεία των υδρευτικών  γεωτρήσεων και 

αντλιοστασίων δεξαμενών όπως αναγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και στον Ενδεικτικό 

Προϋπολογισμό. 

γ) Προϋπολογισθείσα δαπάνη 40.000,00  ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.24%. 

Άρθρο 4: Εγγυήσεις 

1. Εγγύηση συμμετοχής 

Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  περίπτωσης  α΄  της  παρ.  1  του  άρθρου  72  του  Ν.  4412/2016,  η  εγγύηση 

συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται. 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

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

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

β)  Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  καταπίπτει  στην  περίπτωση  παράβασης  των  όρων  της  σύμβασης,  όπως  αυτή 

ειδικότερα ορίζει. 

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

Άρθρο 5: Χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας. 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 4 μήνες. Το εν λόγω χρονικό διάστημα αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής 
του  συμφωνητικού  .    Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  για  την  συντήρηση  και  καλή  λειτουργία  για  12  μήνες  μετά  την 
ημερομηνία  παραλαβής του έργου. 

Άρθρο 6: Παραλαβή υλικών   

Η  παραλαβή  των  προσφερόμενων,  η  διαδικασία  παραλαβής  αυτών  και  η  συγκρότηση  της  επιτροπής 

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

Η  παραλαβή  των  παρεχόμενων    προμηθειών,  γίνεται  από  επιτροπή  παραλαβής  που  συγκροτείται,  ως 

οργανωτική  μονάδα  της  ΔΕΥΑ  Ηρακλείου.  Κατά  τη  διαδικασία  παραλαβής  διενεργείται  ο  απαιτούμενος  έλεγχος, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση και μπορεί να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Άρθρο 7: Τρόπος Πληρωμής 

1. Η πληρωμή της αξίας  των προμηθειών της παρούσας θα γίνει με την ολοκλήρωση 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  τεμάχιο.  Στην  τιμή  συμπεριλαμβάνεται  και  η 

εγκατάσταση.  Επίσης  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. 
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Άρθρο 9: Ποιότητα Παρεχόμενων (Προμηθειών) 

Η ποιότητα των παρεχόμενων 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. 

 

 

 

 

      Εθεωρήθη 

Ο Γενικός Δ/ντής  

 

Χ.Παπαματθαιάκης 

 

Ηράκλειο Αύγουστος 2019 

Ο Συντάκτης 

 

 

                         Χ. Τζαμπάζης 

           Προϊστάμενος Τμήματος Η/Μ 

               Μηχανολόγος Μηχανικός        
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 
Έργο: 

 

 
«Α) Προμήθεια υλικών‐ συσκευών αυτοματισμού 

 για την αναβάθμιση ‐αντικατάσταση των  

τερματικών σταθμών ελέγχου (ΤΣΕ) και ενσωμάτωση  

στο σύστημα τηλεχειρισμού –τηλεελέγχου Scada 

 αντλιοστασίων και δεξαμενών. 

  Β) Προμήθεια ‐αντικατάσταση με αναβάθμιση  

λογισμικού των (2) δύο κεντρικών σταθμών ελέγχου  

–( scada servers) και παράδοση σε πλήρη λειτουργία»     
                                            

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ          

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ‐ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                       Αριθ. Πρωτ.  9309/23‐9‐19                             
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) 
 Κων. Χατζηγεωργίου 2  
  71500 – ΦΟΙΝΙΚΙΑ– ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗ     Συνολικός Προϋπολ. 40.000,00 
  Τηλ. 2810 529379  

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ ΑΣ  

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

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

Α) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ‐ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΤΣΕ) 

 ‐ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1) 
ΠΕΔΙΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΑΓ. ΜΥΡΩΝΑ   

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΑΜ2, ΑΜ4,ΑΜ5 ΚΑΙ ΑΜ6 

ΥΛΙΚΟ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ‐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ  
Ή ΠΡΟΩΘΗΤΗ 1‐2 ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΧΡΙ 
2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ (ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΡΟΗΣ) ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

SIMATIC S7‐1200, CPU 1214C, compact CPU, DC/DC/DC, onboard 
I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO 24 V DC; 2 AI 0‐10 V DC, Power supply: 
DC 20.4‐28.8V DC, Program/data memory 100KB 371,00€ 

4     

SIMATIC S7‐1200, Digital input SM 1221, 16 DI, 24 V DC, 
Sink/Source 

4     

UPS with DC output Universal input voltage: single‐phase 115–230‐
277 Vac Load output:24 Vdc 3A BATTERY MODULE  24 V/3.6 Ah 

4     

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ 4G ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ROUTER) TELTONIKA ΤΥΠΟΥ 
RUT‐240 

4     
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ PLC, ΤΟΥ SCADA, ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΩΝ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

4     

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΣΕ ΠΛΗΡΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

4     

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΓ. ΜΥΡΩΝΑ  

 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2) ΚΑΙ 3) 
    ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΩΝΑ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΔ2 ΔΑΦΝΩΝ 

ΥΛΙΚΟ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ‐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 
ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΧΡΙ  

2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ (ΣΤΑΘΜΗ, ΡΟΗ) ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

SIMATIC S7‐1200, CPU 1212C, compact CPU, DC/DC/DC, onboard 
I/O: 8 DI 24 V DC; 6 DO 24 V DC; 2 AI 0‐10 V DC, Power supply: DC 
20.4‐28.8V DC, Program/data memory 75 KB 

2     

UPS with DC output Universal input voltage: single‐phase 115–230‐
277 Vac Load output:24 Vdc 3A BATTERY MODULE  24 V/3.6 Ah 

2     

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ 4G ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ROUTER) TELTONIKA ΤΥΠΟΥ 
RUT‐240 

2     

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ PLC, ΤΟΥ SCADA, ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΩΝ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

2     

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΣΕ ΠΛΗΡΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

2     

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ‐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΓ. ΜΥΡΩΝΑ ΚΑΙ ΔΔ2 ΔΑΦΝΩΝ 

 

       

ΠΙΝΑΚΑΣ 4) ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
(Σύνθετος σταθμός αποτελούμενος από  

2 δεξαμενές, 1 Ηλεκτροβάνα και τις αντλίες  Α1, Α2) 

ΥΛΙΚΟ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ‐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

SIMATIC S7‐1200, CPU 1214C, compact CPU, DC/DC/DC, onboard 
I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO 24 V DC; 2 AI 0‐10 V DC, Power supply: 
DC 20.4‐28.8V DC, Program/data memory 100 KB 

1     

SIMATIC S7‐1200, Digital input SM 1221, 16 DI, 24 V DC, 
Sink/Source 

2     
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SIMATIC S7‐1200, Analog input, SM 1231, 4 AI, +/‐10 V, +/‐5 V, +/‐
2.5 V, or 0‐20 mA/4‐20 mA, 12 bit+sign (13 bit ADC) 

1     

SIMATIC HMI, KTP700 Basic, Basic Panel, Key/touch operation, 7" 
TFT display, 65536 colors, PROFINET interface, configurable from 
WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, contains open‐source 
software, which is provided free of charge see enclosed CD 

1     

UPS with DC output Universal input voltage: single‐phase 115–230‐
277 Vac Load output:24 Vdc 3A BATTERY MODULE  24 V/3.6Ah 

1     

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ 4G ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ROUTER) TELTONIKA ΤΥΠΟΥ 
RUT‐240 

1     

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ PLC, ΤΩΝ SCADA ΚΣΕ ΚΑΙ, ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΟΘΟΝΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ, ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

1     

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΣΕ ΠΛΗΡΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

1     

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ‐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

 

        

ΠΙΝΑΚΑΣ 5)    ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΓΩΓΩΝ 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ: 4 

ΑΓΩΓΟΙ:  ΑΣΤΡΑΚΩΝ‐ΜΕΣΑ ΚΑΡΤΕΡΟΣ ,  ΘΡΑΨΑΝΟΥ‐ΠΙΕΖΟΘΡΑΥΣΤΗΣ ΜΥΡΤΙΑΣ, 
ΜΑΛΙΩΝ‐ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ , ΤΥΛΙΣΣΟΥ ‐ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α10 ΣΤΟΝ  ΓΙΟΦΥΡΟ. 

ΥΛΙΚΟ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ‐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΩΓΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

SIMATIC S7‐1200, CPU 1212C, compact CPU, DC/DC/DC, onboard 
I/O: 8 DI 24 V DC; 6 DO 24 V DC; 2 AI 0‐10 V DC, Power supply: DC 
20.4‐28.8V DC, Program/data memory 75 KB 

4     

SIMATIC S7‐1200, Analog input, SM 1231, 4 AI, +/‐10 V, +/‐5 V, +/‐
2.5 V, or 0‐20 mA/4‐20 mA, 12 bit+sign (13 bit ADC) 

4     

UPS with DC output Universal input voltage: single‐phase 115–230‐
277 Vac Load output:24 Vdc 3A BATTERY MODULE  24 V/3.6 Ah 

4     

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ 4G ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ROUTER) TELTONIKA ΤΥΠΟΥ 
RUT‐240 

4     

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ PLC, ΤΟΥ SCADA, ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΩΝ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

4     

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΣΕ ΠΛΗΡΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

4     
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ‐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  
ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΩΓΩΝ 

 

 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6)    ΓΩΝΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ 
(Σύνθετος σταθμός αποτελούμενος από 

τις γεωτρήσεις Τ19, Τ22, και τους ΠΡΟΩΘΗΤΕΣ Β1, Β2) 

ΥΛΙΚΟ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ‐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ "ΓΩΝΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ" ΤΥΛΙΣΣΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

SIMATIC S7‐1200, CPU 1214C, compact CPU, DC/DC/DC, onboard 
I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO 24 V DC; 2 AI 0‐10 V DC, Power supply: 
DC 20.4‐28.8V DC, Program/data memory 100 KB 

1     

SIMATIC S7‐1200, Digital input SM 1221, 16 DI, 24 V DC, 
Sink/Source 

3     

SIMATIC S7‐1200, Analog input, SM 1231, 4 AI, +/‐10 V, +/‐5 V, +/‐
2.5 V, or 0‐20 mA/4‐20 mA, 12 bit+sign (13 bit ADC) 

1     

SIMATIC HMI, KTP700 Basic, Basic Panel, Key/touch operation, 7" 
TFT display, 65536 colors, PROFINET interface, configurable from 
WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, contains open‐source 
software, which is provided free of charge see enclosed CD 

1     

UPS with DC output Universal input voltage: single‐phase 115–230‐
277 Vac Load output:24 Vdc 3A BATTERY MODULE  24 V/3.6Ah 

1     

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ 4G ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ROUTER) TELTONIKA ΤΥΠΟΥ 
RUT‐240 

1     

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ PLC, ΤΩΝ SCADA ΚΣΕ ΚΑΙ, ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΟΘΟΝΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ, ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

1     

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΣΕ ΠΛΗΡΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

1     

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ‐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ "ΓΩΝΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ" ΤΥΛΙΣΣΟΥ 

 

       

ΠΙΝΑΚΑΣ 7)  ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΛΙΩΝ  
(Σύνθετος σταθμός αποτελούμενος από   

την γεώτρηση Μ3α, και τις αντλίες Α1,Α2,Α3,Α4) 

ΥΛΙΚΟ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ‐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΛΙΩΝ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

SIMATIC S7‐1200, CPU 1214C, compact CPU, DC/DC/DC, onboard 
I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO 24 V DC; 2 AI 0‐10 V DC, Power supply: 
DC 20.4‐28.8V DC, Program/data memory 100 KB 

1     

SIMATIC S7‐1200, Digital input SM 1221, 16 DI, 24 V DC, 
Sink/Source 

3     

SIMATIC S7‐1200, Analog input, SM 1231, 4 AI, +/‐10 V, +/‐5 V, +/‐
2.5 V, or 0‐20 mA/4‐20 mA, 12 bit+sign (13 bit ADC) 

1     

SIMATIC HMI, KTP700 Basic, Basic Panel, Key/touch operation, 7" 
TFT display, 65536 colors, PROFINET interface, configurable from 
WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, contains open‐source 
software, which is provided free of charge see enclosed CD 

1     

UPS with DC output Universal input voltage: single‐phase 115–230‐
277 Vac Load output:24 Vdc 3A BATTERY MODULE  24 V/3.6Ah 

1     

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ 4G ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ROUTER) TELTONIKA ΤΥΠΟΥ 
RUT‐240 

1     

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ PLC, ΤΩΝ SCADA ΚΣΕ ΚΑΙ, ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΟΘΟΝΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ, ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

1     

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΣΕ ΠΛΗΡΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

1     

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ‐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΛΙΩΝ 

 

       

ΠΙΝΑΚΑΣ 8) 
ΠΕΔΙΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΤΥΛΙΣΣΟΥ   

ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΣΜ 

ΥΛΙΚΟ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ‐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Ή 
ΠΡΟΩΘΗΤΗ 1‐2 ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΧΡΙ 
2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ (ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΡΟΗΣ) ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

SIMATIC S7‐1200, CPU 1214C, compact CPU, DC/DC/DC, onboard 
I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO 24 V DC; 2 AI 0‐10 V DC, Power supply: 
DC 20.4‐28.8V DC, Program/data memory 100KB 371,00€ 

1     

SIMATIC S7‐1200, Digital input SM 1221, 16 DI, 24 V DC, 
Sink/Source 

1     
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UPS with DC output Universal input voltage: single‐phase 115–230‐
277 Vac Load output:24 Vdc 3A BATTERY MODULE  24 V/3.6 Ah 

1     

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ 4G ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ROUTER) TELTONIKA ΤΥΠΟΥ 
RUT‐240 

1     

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ PLC, ΤΟΥ SCADA, ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΩΝ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

1     

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΣΕ ΠΛΗΡΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

1     

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ  ΤΥΛΙΣΣΟΥ  

 

     
 

Β) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

SERVERS       

  

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ‐ SCADA 

ΥΛΙΚΟ/ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ‐ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ /ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ‐ SCADA SERVERS 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

Type: SIMATIC IPC547G 
Design Rack PC, 19", 4HU 
Xeon E3‐1275 v5 (4C/8T, 3.6 (4.0) GHz, 8 MB cache, iAMT); 
 
Mainboard:(chipset C236, 1x DVI‐D, 2x display ports V1.2, 4x USB 
3.0 and 4x USB 2.0 on the rear side, 1x USB 2.0 internal, 1x COM 
1;  
 
RAID onboard RAID1, 480 GB (2x 480 GB SSD) in interchangeable 
insert, hot‐swap, front‐side; 
 
16 GB DDR4 SD‐RAM (1x 16 GB), Dual Channel Enclosure blue 
chromated, 2x 100/240V AC redundant Industrial power supply 
unit, DVD +/‐RW (slim); 
Graphics onboard; 
Windows Server 2016 Standard edition incl. 5 clients, 64 bit MUI 
(en/de/fr/it/es); 
IPC Software: DiagMonitor V5.0; 
IPC Image & Partition Creator V3.5 
Power supply cable Europe; 
Interfaces: 2x USB 3.0 on the front; 2x Intel Gigabit Ethernet, 2x 
PS/2, Audio on the rear side; 7 slots: 5x PCI Express, 2x PCI, 
Temperature and Fan monitoring; Watchdog; Card retainer) 
enclosed;  

2     
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Εργασίες εγκατάστασης και ρύθμισης υλικού και λογισμικών:  
Εγκατάσταση (με τις απαραίτητες αλλαγές ‐ τροποποιήσεις 
προσαρμογής) του συστημικού λογισμικού, των υπαρχόντων 
λογισμικών εφαρμογής (scada),  των υπαρχόντων λογισμικών 
εφαρμογής (τηλεπικοινωνιών) στους νέους Servers, ρύθμιση 
λειτουργίας Redundancy, ρύθμιση Web Navigator Server/Clients, 
εγκατάσταση υλικού Servers, παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 

1     

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   

Φ.Π.Α 24%   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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i  Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή  /αναθέτων φορέας  είναι περισσότερες  (οι)  της  (του)  μίας  (ενός)  θα αναφέρεται  το 
σύνολο αυτών 

ii  Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii  Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ  μικρή  επιχείρηση:  επιχείρηση  η  οποία  απασχολεί  λιγότερους  από  10  εργαζομένους  και  της  οποίας  ο  ετήσιος  κύκλος 
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών 
και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 
εργαζομένους  και  των  οποίων  ο  ετήσιος  κύκλος  εργασιών  δεν  υπερβαίνει  τα  50  εκατομμύρια  ευρώ  και/ή  το  σύνολο  του 
ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv  Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

v  Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vi  Σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του  άρθρου 73  παρ. 3  α,  εφόσον  προβλέπεται  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  είναι  δυνατή  η  κατ' 
εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας 
ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

vii  Όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης‐πλαίσιο  2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου,  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

viii  Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

ix  Όπως  ορίζεται  στο  άρθρο 3  της  Σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της  δωροδοκίας  στην  οποία  ενέχονται  υπάλληλοι  των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 2 της απόφασης‐πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 
στον  ιδιωτικό  τομέα  (ΕΕ L 192  της 31.7.2003,  σ. 54). Περιλαμβάνει  επίσης  τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007  (ΦΕΚ 
103/Α), «Κύρωση  και  εφαρμογή  της  Σύμβασης ποινικού  δικαίου  για  τη  διαφθορά  και  του Πρόσθετου σ΄  αυτήν Πρωτοκόλλου» 
(αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

x  Κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  τη  προστασία  των  οικονομικών  συμφερόντων  των  Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε 
την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xi  Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης‐πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας  (ΕΕ  L  164  της  22.6.2002,  σ.  3).  Αυτός  ο  λόγος  αποκλεισμού  περιλαμβάνει  επίσης  την  ηθική  αυτουργία  ή  την 
απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης‐πλαίσιο. 

xii  Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 
2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη  νομιμοποίηση  εσόδων  από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 
3691/2008  (ΦΕΚ  166/Α)  “Πρόληψη  και  καταστολή  της  νομιμοποίησης  εσόδων  από  εγκληματικές  δραστηριότητες  και  της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiii  Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης‐πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε 
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία 
των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xiv  Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xv  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvi  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται  

19  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται  
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20.Οικονομικός φορέας  που  έχει  αποκλειστεί  με  τελεσίδικη  απόφαση από  τη  συμμετοχή σε  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  ή 
ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν 
λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

21. Λαμβανομένου  υπόψη  του  χαρακτήρα  των  εγκλημάτων  που  έχουν  διαπραχθεί  (μεμονωμένα,  κατ᾽  εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

22. Στην περίπτωση που 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  (άρθρο 73 
παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

23. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 
η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ 
εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 
αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 
έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με  το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης  των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 
δυνατότητα  να  λάβει  μέτρα,  σύμφωνα  με  το  τελευταίο  εδάφιο  της  παραγράφου  2  του  άρθρου  73,  πριν  από  την  εκπνοή  της 
προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

25. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

26  Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να 
συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

27  Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

28. Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέα  έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των  εγγράφων)  που  παρέχουν  τη  δυνατότητα  στην  αναθέτουσα  αρχή  ή  στον 
αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την 
εν λόγω πρόσβαση. 

 Προσοχή!!!!! 

Υποχρέωση Ψηφιακής υπογραφής του Τ.Ε.Υ.Δ.  

 Μετά το άρθρο 79 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) προστίθεται άρθρο 79Α Νόμος 4497/2017 (παράγραφος 13 του άρθρου 107 ) ως 
εξής: 
«Άρθρο 79Α Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης 
1. Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή 
του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 
2. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης 
συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
3. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και για την υπογραφή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) το οποίο εκδίδει 
η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).». 

 




