
1 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  

 

 

 

    
    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 

                                              (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) 

 

 

Δ./Ο.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΥΑΧ 

Τμ.Προμηθειών & Διαχείρισης ΔΕΥΑΧ (www.deyach.gr) 

Μεγ. Λαύρας  15 Μουρνιές Χανίων 

Πληροφορίες: Σταύρος Μαυρογένης 

Προϊστ.Τμ.Προμηθειών & Διαχείρισης ΔΕΥΑΧ. 

mavrogen@deyach.gr 

Τηλέφωνο: 28210 36278 

Fax: 28210 36289 

 

                   

                          Χανιά, 05/03//2020 

                         Αρ. Πρωτ. :1996 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Είδος διαγωνισμού: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την, 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -

SCADA- ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ -ΕΕΛ- ΧΑΝΙΩΝ» για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Χανίων , εκτιμώμενης 
αξίας 34.807,00€ χωρίς ΦΠΑ και  θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους - Κ.Α.Ε. 6264-033, CPV 31711000-3 , 

NUTS2 EL4 & NUTS3  EL434, με χρόνο παράδοσης των προσφερόμενων ειδών 80 ημερών από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης.  

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα 

δοθεί στο σύνολο του προϋπολογισμού, για την εκτέλεση της εν λόγω  Προμήθειας, εφόσον τα προσφερόμενα 

προϊόντα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. 

                                             

     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ημερομηνία δημοσίευσης στο  ΚΗΜΔΗΣ:                                                06/03/2020 
Ημερομηνία δημοσίευσης στο  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:                                            09/03/2020 
Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού:  10/03/2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα   09:00 π.μ.  
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών :        20/03/2020  ημέρα Παρασκευή  και ώρα  15:00 μ.μ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:            26/03/2020  ημέρα Πέμπτη και  ώρα : 10:00  π.μ  

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από CHRYSI CHATZIDAKI
Ημερομηνία: 2020.03.06 10:53:41 EET
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1. ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτοντα Φορέα  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΜΕΓ.ΛΑΥΡΑΣ  & ΑΡΠΑΚΟΥΛΑΚΗΔΩΝ 1-
Δ.Δ. ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

Πόλη ΧΑΝΙΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 73100 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS NUTS2 EL4 & NUTS3  EL434 

Τηλέφωνο 2821036278 

Φαξ 2821036289 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  mavrogen@deyach.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

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

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)  

 

Είδος Αναθέτοντα Φορέα  

O  Αναθέτων Φορέας είναι   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)     

Κύρια δραστηριότητα Α.Φ. 

Η κύρια δραστηριότητα του Αναθέτοντα Φορέα είναι  Τομέας Ύδατος. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 
στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  

γ)     Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 

την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.deyach.gr ή άλλη διεύθυνση  

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την συνοπτική ηλεκτρονική διαδικασία του  ν. 4412/16 με την χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr  του ως άνω συστήματος,  

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ. Η δαπάνη για την Χρηματοδότηση της 
σύμβασης για την σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020  του Φορέα στον Κ.Α.Ε.6264-
033. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -
SCADA- ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ -ΕΕΛ- ΧΑΝΙΩΝ» για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Χανίων. 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV)  ως 
πίνακας Προϋπολογισμού. 
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του Προϋπολογισμού της Διακήρυξης που συμμετέχει ο οικονομικός 
φορέας. 
Η εκτιμώμενη αξία για την προμήθεια  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -SCADA- ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ -ΕΕΛ- ΧΑΝΙΩΝ» 

είναι 34.807,00€ χωρίς ΦΠΑ. - Κ.Α.Ε. 6264-033.  
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                                                            ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ   

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -
SCADA- ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ -ΕΕΛ- ΧΑΝΙΩΝ» για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Χανίων. 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) ως 
πίνακας Προϋπολογισμού. 
Τα υπό προμήθεια είδη, είναι: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - CPV 31711000-3 ΠΟΣΟΤ. Τ. ΜΟΝ ΣΥΝΟΛΟ 

6ES71316BH002BA0 

SIMATIC ET 200SP, Digital input module, DI 16x 
24V DC Standard, type 3 (IEC 61131), sink input, 

(PNP, P-reading), Packing unit: 1 Piece, fits to BU-
type A0, Colour Code CC00, input delay time 

0,05..20ms, diagnostics wire break, diagnostics 
supply voltage 

5 76 380 

6ED1052-1CC08-0BA0 

LOGO! 24CE, logic module, Display PS/I/O: 24 
V/24 V/24 

V trans., 8 DI (4AI)/4DO, memory 400 blocks, 
modular expandable, Ethernet integr. web server, 

data log, user defined Web pages, standard 
microSD card for LOGO! 

Soft Comfort V8 or higher, older projects 
executable 

2 87 174 

6ED1055-1CB10-0BA2 
LOGO! DM16 24 expansion module, PS/I/O: 24 V 
DC/24 V DC/trans., 8 DI/8 DO, 4 MW for LOGO! 8 

2 81 162 

6EP13321SH71 
SIMATIC S7-1200 POWER MODULE PM1207 

STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 120/230V 
AC OUTPUT: 24 V DC/2.5 A 

1 68 68 

6EP13332BA20 
SITOP PSU100S 24 V/5 A  STABILIZED POWER 

SUPPLY 
 INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V/5 A DC 

3 98 294 

6ES7 404-0KA02-0AA0 
SIMATIC S7-400, POWER SUPPLY  PS407: 10A, 

WIDERANGE, 
 120/230V UC, 5V DC/10A 

1 597 597 

6ES7132-6BH01-0BA0 

SIMATIC ET 200SP, Digital output module, DQ 16x 
24V DC/0,5A Standard, Source output (PNP,P-

switching) Packing unit: 1 piece, fits to BU-type A0, 
Colour Code CC00, substitute value output, module 
diagnostics for: short-circuit to L+ and ground, wire 

break, supply voltage 

7 88 616 

6ES7134-6HB00-0DA1 

SIMATIC ET 200SP, Analog input module, AI 2x U/I 
2-.4-wire High Speed, suitable for BU type A0, A1, 
Color code CC00, channel diagnostics, 16 bit, +/-

0.3% 

5 246 1.230 

6ES7135-6HB00-0DA1 
SIMATIC ET 200SP, Analog output module, AQ 2x 
U/I High Speed, suitable for BU type A0, A1, Color 
code CC00, channel diagnostics, 16 bit, +/-0.2% 

3 246 738 

6ES7138-4HA00-0AB0 

SIMATIC DP,DP master interface for IM151-7 CPU 
or IM151-8 PN/DP (ET200S), module with 

PROFIBUS DP interface (9-pole D-sub socket) as 
DP master 

2 470 940 
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6ES7151-7AA21-0AB0 

SIMATIC DP, IM151-7 CPU for ET200S, 128 KB 
work memory with integrated PROFIBUS DP 
interface (9-pole D-sub socket) as DP slave, 

without battery SIMATIC MMC required 

2 674 1.348 

6ES7153-1AA03-0XB0 
SIMATIC DP, Connection IM 153-1, for ET 200M, 

for max. 8 S7-300 modules 
5 282 1.410 

6ES7155-6BA00-0CN0 

SIMATIC ET 200SP, PROFIBUS bundle IM, IM 
155-6DP HF, max. 32 I/O modules and 16 ET 

200AL modules, multi hot swap, bundle consists of: 
Interface module (6ES7155-6BU00-0CN0), server 

module (6ES7193-6PA00-0AA0), PROFIBUS 
connector (6ES7972-0BB70-0XA0) 

3 270 810 

6ES72141AG400XB0 

SIMATIC S7-1200, CPU 1214C,  COMPACT CPU, 
DC/DC/DC, 

 ONBOARD I/O:   14 DI 24V DC; 10 DO 24 V DC; 
 2 AI  0 - 10V DC,  POWER SUPPLY: DC 

 20.4 - 28.8 V DC,  PROGRAM/DATA MEMORY: 
100 KB 

1 326 326 

6ES72211BH320XB0 
SIMATIC S7-1200, DIGITAL INPUT  SM 1221, 16 

DI, 24VDC, 
 SINK/SOURCE INPUT 

2 150 300 

6ES7312-1AE14-0AB0 
SIMATIC S7-300, CPU 312 Central processing unit 

with MPI, Integr. power supply 24 V DC, Work 
memory 32 KB, Micro Memory Card required 

3 357 1.071 

6ES7321-1BH02-0AA0 
SIMATIC S7-300, Digital input SM 321, isolated, 16 

DI, 24 V DC, 1x 20-pole 
10 171 1.710 

6ES7321-1BL00-0AA0 
SIMATIC S7-300, Digital input SM 321, Isolated 32 

DI, 24 V DC, 1x 40-pole 
2 343 686 

6ES7322-1BH01-0AA0 
SIMATIC S7-300, Digital output SM 322, isolated, 
16 DO, 24 V DC, 0.5A, 1x 20-pole, Total current 4 

A/group (8 A/module) 
7 238 1.666 

6ES7331-7KB02-0AB0 

SIMATIC S7-300, Analog input SM 331, isolated, 2 
AI, Resolution 9/12/14 bits, 

U/I/thermocouple/resistor, alarm, diagnostics, 1x 
20-pole, Removing/inserting with active backplane 

bus 

2 
206 

 
412 

6ES7331-7KF02-0AB0 

SIMATIC S7-300, Analog input SM 331, isolated, 8 
AI, Resolution 9/12/14 bits, 

U/I/thermocouple/resistor, alarm, diagnostics, 1x 
20-pole Removing/inserting with active backplane 

bus 

13 657 8.541 

6ES7332-5HD01-0AB0 

SIMATIC S7-300, Analog output SM 332, isolated, 
4 AI, U/I; diagnostics; resolution 11/12 bits, 20-pole, 

removing and inserting possible with active 
backplane bus 

5 547 2.735 
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6ES7360-3AA01-0AA0 
SIMATIC S7-300, Connection IM 360 in central 

rack for connection of max. 3 expansion racks, with 
C-bus 

2 201 402 

6ES7414-2XL07-0AB0 

SIMATIC S7-400, CPU 414-2 Central processing 
unit with Work memory 2 MB, (1 MB code, 1 MB 

data), 1st interface MPI/DP 12 Mbit/s, 2nd interface 
PROFIBUS DP 

1 3.420 3.420 

6ES74217DH000AB0 

SIMATIC S7-400, SM 421  DIGITAL INPUT 
MODULE, 

 OPTIC. ISOLATED, 16 DI, 24 - 60V UC, ALARM, 
DIAGNOSTICS 

1 340 340 

6ES74601BA010AB0 

SIMATIC S7-400, IM460-1 
 TRANSMITTER INTERFACE MODULE, 

 FOR CENTRALIZED CONNECTION 
 WITH PS TRANSMISSION W/O K BUS 

1 386 386 

6ES79710BA00 

SIMATIC S7-400, BACK-UP BATTERY  3.6 V/2.3 
AH FOR 

 PS 405 4A/10A/20A AND 
 PS 407 4A/10A/20A 

6 10 60 

6ES7972-0BB12-0XA0 

SIMATIC DP, Connection plug for PROFIBUS up to 
12 Mbit/s 90Β° cable outlet, 15.8x 64x 35.6 mm 

(WxHxD), terminating resistor with isolating 
function, With PG receptacle 

5 50 250 

6GK1500-0EA02 

PROFIBUS bus onnector with axial cable outlet for 
Industry PC, SIMATIC OP, OLM; Transmission rate 

12 Mbit/s; terminating resistor with isolating 
function, Metal enclosure 

5 51 255 

6GK7342-5DA03-0XE0 
Communications processor CP 342-5 for 

connection of SIMATIC S7-300 to PROFIBUS DP, 
S5-compatible, PG/OP and S7 communication 

1 864 864 

6GT2500-3BF10 

MOBY U Mobile data memory MDS U315, 2 KB 
RAM, 

replaceable battery, IP65, -25 to +70 °C, 111x 67x 
23.5 mm 

4 504 2.016 

6ES7392-1AJ00-0AA0 
 

SIMATIC S7-300, Front connector for signal 
modules with screw contacts, 20-pole 

10 20,50 205 

6ES7392-1AM00-0AA0 
SIMATIC S7-300, Front connector with screw 

contacts, 40-pole 
10 39,50 395 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ   34.807,00 
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 ΦΠΑ 24%   8.353,68 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   43.160,68 

                                                                                                    ποσότητα           132 

Κάθε διαγωνιζόμενος δίνει προσφορά για το σύνολο του Προϋπολογισμού. Οι τιμές νοούνται για παράδοση στις 

Αποθήκες της ΕΕΛ Χανιών.  

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 34.807,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και θα 
χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους στο έτος 2020 από τον  Κ.Α.Ε. 6264-033. 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο.  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην Τεχνική Περιγραφή της 
παρούσας διακήρυξης που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

Κριτήριο κατακύρωσης:την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που 
θα δοθεί στο σύνολο του προϋπολογισμού, για την εκτέλεση της εν λόγω  Προμήθειας, εφόσον τα 
προσφερόμενα προϊόντα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπετε από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκ 
δοθείσες 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 και 2016/943/ΕΕ)» 

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. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής 
νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)»   

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», 

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 άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού 
Εσωτερικών 

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο 
και άλλες διατάξεις»,  

του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 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”,  
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του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 
και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » 

της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκ δοθεισών 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 ΔΕΥΑΧ στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για 
την εκτέλεση της Προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 
“20REQ006375041”  
Το εγκεκριμένο αίτημα που καταχώρησε η ΔΕΥΑΧ στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για 
την εκτέλεση της προμήθειας το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 

“20REQ006389786’’ 

Την  Περίληψη της Προκήρυξης  για την εκτέλεση της προμήθειας η οποία έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης 
Μητρώου (ΑΔΑΜ) “20PROC006390193’’ 
Την με αριθμό 108/2020 Απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΧ 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 1955/04-03-2020 του Γενικού Διευθυντού για έγκριση της προμήθειας και των τευχών, την  
ψήφισης και διάθεσης πίστωσης στους  Κ.Α.Ε.6264-033 
την υπ’  αριθ.213/2020 απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης του διαγωνισμού και 
με την έγκριση των συντασσόμενων τευχών.  

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 20/03/2020  ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. 

Η διαδικασία αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω 
συστήματος, την 26/03/2020  ημέρα Πέμπτη,  ώρα : 10:00  π.μ. 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  

http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 82637 
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 
του Ν. 4412/2016 :  
1. Ημερήσια Χανίων «ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ» 

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/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   
www.deyach.gr   
Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο . 

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 
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επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.  

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: 

 η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ ………………..) με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος αυτής  

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι :   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ :  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:  Τ.Ε.Υ.Δ.    

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV :ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V :  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ   

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ    

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ    

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι 
ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο οκτώ (8) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 
πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από 
εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 
και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο . Αιτήματα 
παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν 
είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

 Ο αναθέτων Φορέας 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 ή προδικαστικές προσφυγές 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. 
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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). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από 
τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω 
εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από 
δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό 
μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή 
Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από 
το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” 
σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την 
έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 
υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα. Επιθυμητή η μετάφραση στην ελληνική γλώσσα . 

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 των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης 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.Σ.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 εκδιδόμενες εγγυητικές επιστολές Τραπεζών και ΤΜΕΔΕ θα 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 ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της 
εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) 
στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης.  
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
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. 
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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 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό μέχρι 2% , που 
ανέρχεται στο ποσό: 696,14€ 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν 
τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής 
κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και   

γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο .   

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος 
αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.4 δεν προσκομίσει 
εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της 
σύμβασης. 

2.2.3 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: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη 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). 
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Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
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 τον 

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

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

νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2.2.3.2. 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 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.  

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 
2.2.3.2, 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.  
 
2.2.3.4. 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  

2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην 
παραγράφο 2.2.3.1 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 ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.6. 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. 

2.2.3.7. 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. 

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει στο άρθρο 73 παρ.2 περίπτωση γ του ν.4412/2017 (Α 147) περί 
αποκλεισμού από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας (Σ.ΕΠ.Ε). 

2.2.4 Καταλληλόλητα 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 
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οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο 
Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.  

2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν το κριτήριο επιλογής της παραγράφου 2.2.4 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 ΙΙΙ 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 ). 

2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 316 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 ο αναθέτων φορέας 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 ο αναθέτων φορέας 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 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά1: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 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, 

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή 
χώρας  

                                                           
1 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς 

δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, 

που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον 
ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα 
οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την 

προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και 
εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες 
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από 

δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της 
παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον 

υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
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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 2.2.3.1 και 2.2.3.2 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 2.2.3.1 και 2.2.3.2. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 
κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του 
απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.8. «Οι αναθέτουσες αρχές, μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του Πιστοποιητικού 
που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 80, δέχονται ως επαρκή απόδειξη, ότι ο 
οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73: [...] γ) για την 

περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 73, με την κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης περί μη επιβολής  
και έκδοσης πράξεων προστίμου σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. (άρθρο 80 παρ.2 
Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε από την παρ.Α2 του άρθρου 39 του Ν.4488/2017)». 
Στα  κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση -συνοδευόμενη από 
επικυρωμένη μετάφραση 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. 
 
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας 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  

Β.3. 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.Τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών 
προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση 
ανωνύμων εταιρειών, γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή τους. 

Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους 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.  
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Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.5. 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 254 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα 

δοθεί στο σύνολο του προϋπολογισμού, για την εκτέλεση της εν λόγω  Προμήθειας, εφόσον τα προσφερόμενα 

προϊόντα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. 

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 για το σύνολο 
του προϋπολογισμού του κάθε τμήματος συμμετοχής της προκηρυχθείσας  της προμήθειας.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά 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  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη 
στο άρθρο 1.5 στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, 
ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, 
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του 
άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της  Υπουργικής Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του 
ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 
Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της 
συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. Ο αναθέτων φορέας 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.  
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά για το είδος  που συμμετέχει ο οικονομικός φορέας και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 257 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. 
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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. 

 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις 
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf 
(το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό 
μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]  . 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως 
περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν 
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη 
κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της 
υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό 
φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών 
προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στον αναθέτοντα φορέα, σε έντυπη μορφή και σε 
σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε 
πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν 
φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν 
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα 
τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε 
αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Ο  αναθέτων φορέας μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την 
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά 
και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

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: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του 
ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το  
σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα 
ΙΙΙ),ΤΕΥΔ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ.doc.Υποβάλλεται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. 

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

Προσοχή!!!!! 

Υποχρέωση υπογραφής του Τ.Ε.Υ.Δ. έχει ο νόμιμος εκπρόσωπος, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή 
πρακτικό εκπροσώπησης του κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς (ν.4497/2017 ΦΕΚ Α171) άρθρο 107 
παρ.13 για τις εταιρικές μορφές Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε  και Α.Ε. 

Το Τ.Ε.Υ.Δ. κατά περίπτωση μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πρίν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

Τα Δηλούμενα στο Τ.Ε.Υ.Δ. που αφορούν το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : «Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης», θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την κατάθεση της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ τα οποία θα ζητηθούν να 

προσκομισθούν και να αναρτηθούν μαζί με δικαιολογητικά του άρθρου 3.2 της Διακήρυξης (Πρόσκληση υποβολής 
δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης).  

Η περίπτωση Β.(Οικονομική και Χρηματοοιοκονομική Επάρκεια) και η περίπτωση Γ.(Τεχνική και 
Επαγγελματική Ικανότητα) του ΜΕΡΟΥΣ IV  του ΤΕΥΔ δεν Συμπληρώνονται γιατί δεν ζητούνται από την 

Διακήρυξη. 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 302 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της 
παρούσας διακήρυξης. 
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Η Εγγυητική επιστολή προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή της. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις Εγγυήσεις ηλεκτρονικής 
έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.),οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή Υπογραφή. 

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 
τον αναθέτοντα φορέα με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος ΙV 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 ειδών, με 
βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας 
σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

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 στο στη διακήρυξη  

Προσοχή!!!!! 

Επί ποινή αποκλεισμού συμπληρώνεται - αναρτάται και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας.  

Α. Τιμές 

Η τιμή, του προς προμήθεια υλικού, δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα και θα έχει μέχρι και δύο (2) 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 20%. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το 
σύστημα.  

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 τον αναθέτοντα φορέα στο κεφάλαιο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας 
διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα πέντε (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 τον αναθέτοντα φορέα, πριν 
από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 302 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 ο αναθέτων φορέας 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 

Ο αναθέτων Φορέας με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε 
κάθε περίπτωση, προσφορά: 
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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 κατακύρωσης) της παρούσας,  

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 τον αναθέτοντα φορέα 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  

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. 
Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές εφ' όσον στη διακήρυξη προβλέπονται και άλλοι 
λόγοι για τους οποίους μια προσφορά κρίνεται ως απαράδεκτη. 
 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο του αναθέτοντα φορέα 
(Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των 
προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» ως ορίζεται 
στο άρθρο 1.5 των όρων της Διακήρυξης. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που 
θα ορίσει ο αναθέτων φορέας  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την ημερομηνία και 
ώρα που θα ορίσει ο αναθέτων φορέας  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά 
πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων 
της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Ο αναθέτων φορέας 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 κατά περίπτωση ηλεκτρονική 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 οργάνου2.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους 
των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν 
γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης 
των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

                                                           
2 Πρβλ και το άρθρο 302 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 

εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους” 
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γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται 
στην ειδική πρόσκληση. Αποσφραγίζονται και οι οικονομικές προσφορές  και των υποψηφίων διαγωνιζομένων 
που οι προσφορές τους έχουν κριθεί απορριπτέες από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ,χωρίς όμως να έχει 
εκδοθεί  απόφαση από το αποφαινόμενο όργανο του αναθέτοντα φορέα. 

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει ένα πρακτικό 
στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το 
οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, ο αναθέτων φορέας 
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 313 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών ο αναθέτων φορέας 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 προσφορές.  

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόμενου οργάνου του 
αναθέτοντα φορέα, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ .  

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση/προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4.ή 3.4.1 της 

παρούσας.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο αναθέτων φορέας αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση μέσω 
του συστήματος 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 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 2.2.5.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την 
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παραγράφου 2.2.4 αυτής. 
Τα Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους. Το 
απόσπασμα του Ποινικού Μητρώου θα είναι έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου, από την υποβολής των  
δικαιολογητικών κατακύρωσης 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!  Θα προσκομισθούν και αναρτηθούν και τα Δηλούμενα στο Τ.Ε.Υ.Δ. που αφορούν το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : «Λόγοι 
που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης» κατά την κατάθεση της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ. 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. (άρθρο 2.2.5.2. Β3) 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται 
προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω 
προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν 
προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να 
τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του 
Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ 
ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής 
του 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  

20PROC006390688 2020-03-06



21 

 

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 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης του αναθέτοντα φορέα 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 κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ 
του αναθέτοντα φορέα η εγγύηση συμμετοχής του   

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 την 
παράγραφο 2.2.4 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του 
Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο του αναθέτοντα φορέα 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 15% ή 30% ανάλογα με το ύψος του Προϋπολογισμού 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας, και ποσοστό 50% 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  

Ο Η αναθέτων φορέας 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 316 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω 
του συστήματος.   

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον 
συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας 
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών 
επί αυτών, 

β)ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4129/2013  

γ)κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα 
τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.5.2.. 

Ο αναθέτων φορέας προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας 
δέκα (10) 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, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του 
και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Ενστάσεις [Συμβάσεις κάτω των 60.000,00€] 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης του αναθέτοντα φορέα, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες 
από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση 
ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ενώπιον του αναθέτοντα φορέα, με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας 
του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει 
ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. Ο αναθέτων φορέας αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν 
γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 
221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται 
η απόρριψη της ένστασης. 
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Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου 
υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 1% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016,που δεν θα ξεπερνάει τα 600,00€ (Ν.4447/2016 αρθ.46 παρ.3) ανά εκτιμώμενη 
αξία σύμβασης, το οποίο επισυνάπτεται σε μορφή pdf. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και  
επιστρέφεται με πράξη του αναθέτοντα φορέα, αν η ένσταση γίνει δεκτή.  

Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης μέσω της λειτουργίας 
του Συστήματος “Επικοινωνία”. 

3.4.1 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία [Συμβάσεις πάνω από 60.000,00€] 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε 
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. 
3.4.1.1    ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ: 
Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται, διέπονται από τις 
διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον  Ν.4478 αρθ. 87. 
 
3.4.1.2    Α.Ε.Π.Π. 
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format 
(PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με 
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών και περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά 
της. 
3.4.1.3    ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ: 
1. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής είναι: 
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν 
η πράξη οινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση 
της προσβαλλόμενης  πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα 
επικοινωνίας, άλλως, (γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο 
ΚΗΜΔΗΣ. 
2. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 
3.4.1.4     ΠΑΡΑΒΟΛΟ: 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας 
αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων 
(600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ ως άρθρο 363 παρ.1 ν.4412/2016. 
Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο του παρόντος άρθρου επιστρέφεται στον 
προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του. Επίσης, επιστρέφεται στον 
προσφεύγοντα και στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής.Οι οικονομικοί φορείς 
ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης μέσω της λειτουργίας του Συστήματος 
“Επικοινωνία”. 
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης 
επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά 
μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου 
εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου 
εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των 
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ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η 
οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής3. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ4. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων  
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων 
ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση της 
απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά 
τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος 
δικαστής αποφανθεί διαφορετικά5. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Ο αναθέτων φορέας ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για 
τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 317 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. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης. 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 302 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. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων 
της σύμβασης και κάθε απαίτηση του αναθέτοντα φορέα 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 σε 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 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 εγγύησης 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 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

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. 

                                                           
3  Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016 
4  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
5  Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του 
άρθρου 253 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στον αναθέτοντα φορέα το 
όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν 
στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να 
γνωστοποιεί στον αναθέτοντα φορέα κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς 
και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν 
συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση 
διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε 
άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στον αναθέτοντα φορέα, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση 
του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει 
στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Ο αναθέτων φορέας επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί 
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.5.2 της παρούσας, εφόσον 
το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. 
Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 253 του ν. 4412/2016, δύναται να 
επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει 
την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 336 του ν. 4412/2016.  

4.5 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 337 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης 
του αρμοδίου οργάνου.   

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. Ο Αναθέτων Φορέας 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 337 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 2.2.3.1 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 μετά το πρωτόκολλο παραλαβής με την προσκόμιση τιμολογίου 
και των δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016.  

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 παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% 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 
επιβάλλεται (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 παρακρατείτε σε κάθε πληρωμή από τον αναθέτοντα φορέα 
στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την 
παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 . Με κοινή Υπουργική απόφαση θα καθοριστούν ζητήματα που θα 
ρυθμίζουν την παραπάνω κράτηση.  
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γ) Κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ που υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής ,καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης . Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή. Με κοινή Υπουργική απόφαση θα 
καθοριστούν ζητήματα που θα ρυθμίζουν την παραπάνω κράτηση.  

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% επί του 0,06% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας  
0%  επί του καθαρού ποσού γιατί πρόκειται για προμήθεια υλικών. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτήν, με απόφαση του αναθέτοντα φορέα, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν 
φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον 
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 
4412/2016 και στα παραρτήματα της παρούσας . 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου 
από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του 
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί 
της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς 
ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν 
εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των 
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν 
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το 
οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 
5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.( ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (Χρόνος παράδοσης 
υλικών,τρόπος,έλεγχος κατά την παραλαβή κ.λ.π.), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί 
της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου.Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Η παράδοση των υλικών θα γίνει μέσα στην αποθήκη της Ε.Ε.Λ. Χανίων σύμφωνα με τις υποδείξεις και την εντολή  της ΔΕΥΑΧ. Ο 

χρόνος παράδοσης των προσφερόμενων ειδών είναι 80 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης 

6.1.2. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή της υπογραφής της σύμβασης εντός του αναφερόμενου σ’ αυτήν χρόνο να 

παραδώσει τα υλικά. Πριν γίνει η προσωρινή παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή το θα κάνει τους απαραίτητους ελέγχους προκειμένου να 
διαπιστώσει ότι τα υλικά είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. 

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την 

παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία 
παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 
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Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους: μακροσκοπικός έλεγχος, χημική ή μηχανική εξέταση, 
πρακτική δοκιμασία . 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής 
του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους 
αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που 
πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια 
επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του 
ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή 
δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον 
τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ΄έφεση 
εξέτασης. 

6.3       Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό 

Δεν προβλέπεται 

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, 
που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν 

μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται 
σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο 
συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του 

ν. 4412/2016. 

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Δεν προβλέπεται 

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  

Προβλέπεται Εγγυημένη λειτουργία των υλικών για χρονικό διάστημα 12 μηνών του κατασκευαστή . 

 

 

 

   

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ 

 

 ΧΡΥΣΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΔΙΑΚHΡΥΞΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ      

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΤΕΥΔ                                                            

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                           

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ      

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ                  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                       
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    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ  

  (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

Τμ. Προμηθειών 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –                           
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ      

 

  

        Χανιά  02/12/2019 

 

ΠΡΟΣ: Το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

                                                            ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ   

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -SCADA- ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ -ΕΕΛ- ΧΑΝΙΩΝ» εκτιμώμενης αξίας 34.807,00€ χωρίς ΦΠΑ. - Κ.Α.Ε. 6264-033  για τις ανάγκες 
της ΔΕΥΑ Χανίων  CPV 31711000-3 , NUTS2 EL4 & NUTS3  EL434, Τα υπό προμήθεια είδη, είναι: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤ. T. MON   ΣΥΝΟΛΟ 

6ES71316BH002BA0 

SIMATIC ΕΤ 200SP, Digital input module, Dl 16x 

24V DC Standard, type 3 (IEC 61131), sink input, 

(PNP, P-reading), Packing unit: 1 Piece, fits to BU-

type A0, Colour Code CCOu, input delay time 

0,05.,20ms, diagnostics wire break, diagnostics 

supply voltage 

5 76 380 

6ED1052-1CC08- 0BΑ0 

LOGO! 24CE, logic module, Display PS/i/O: 24 

V/24 V/24 

V trans., 8 Dl (4AI)/4DO, memory 400 blocks, 

modular expandable, Ethernet integr. web server, 

data log, user defined Web pages, standard 

microSD card for LOGO! 

Soft Comfort V8 or higher, older projects 

executable 

2 87 174 

6ED1055-1CB10- 

0ΒΑ2 

LOGO! DM16 24 expansion module, PS/i/O. 24 V 

DC/24 V DC/trans., 8 Di/8 DO, 4 MW for 

LOGO! 8 

2 81 162 

6EP13321SH71 

SiMATIC S7-1200 POWER MODULE PM 1207 

STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 120/230V 

AC OUTPUT: 24 V DC/2.5 A 

1 68 68 

6ΕΡ13332ΒΑ20 

SITOP PSU100S 24 V/5 A STABILIZED POWER 

SUPPLY- 

INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V/5 A DC 

3 98 294 

6ES7 404-0 ΚΑ02- 0ΑΑ0 

SIMATIC S7-40Q, POWER SUPPLY PS407: 10A, 

WiDERANGE, 

120/230V UC, 5V DC/1QA 

1 597 597 

6ES7132-6BH01- 

0ΒΑ0 

SIMATIC ET 200SP, Digital output module, DO 16x 

24V DC/0,5A Standard, Source output (ΡΝΡ,Ρ-

switching) Packing unit: 1 piece, fits to BU-type A0, 

Colour Code CC-00, substitute value output, 

module diagnostics for: short- circuit to L+ and 

ground, wire break, supply voltage 

7 88 616 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤ. T. MON 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ 

6ES7134-6HB00- 

0DA1 

SIMATIC ΕΤ 2Q0SP, Analog input module, Al 2χ 

U/I 2-.4-wire High Speed, suitable for BO type AO, 

Al, Color code CCOO, channel diagnostics, 16 bit, -

*7-0.3% 

5 246 1.230 

6ΕS7135-6ΗΒ00- 

0DA1 

SIMATIC ET 200SP, Analog output module, AQ 2x 

U/I High Speed, suitable for BLI type AO, Al, Color 

code CCOO, channel diagnostics, 16 bit, +/-0.2% 

3 246 738 

6ES7138-4ΗΑ00- 0ΑΒ0 

SIMATIC DP,DP master interface for IM151-7 CPU 

or SMI 51-8 PN/DP (ET200S), module with 

PROFIBUS DP interface (9-pole D-sub socket) as 

DP master 

2 470 
 940 

6ES7151-7AA21- 

0ΑΒ0 

SIMATIC DP, IM151-7 CPU for ET200S, 128 KB 

work memory with integrated PROFIBUS DP 

interface (9-pole D-sub socket) as DP slave, 

without battery SIMATIC MMC repaired 

2 674 1.348 

6ES7153-1ΑΑ03- 0ΧΒ0 
SIMATIC DP, Connection IM 153-1, for ET 200M, 

for max. 8 S7-300 modules 
5 282 1.410 

6ES7155-6BA00- 0CN0 

SiMATIC ET 200SP, PROFIBUS bundle IM, IM 

155-6DP HF, max. 32 I/O modules and 16 ET 

200AL modules, multi hot swap, bundle 

Consists of: Interface module (6ES7155-
6BA00- 0CN0), server module (6ES7153-
1ΑΑ03- 0ΧΒ0) PROFIBUS connector 
(6ES7972-0BB70-0XA0) 

6BU00-0CN0), server module (6ES7193- 6PA00-

0AA0), PROFiBUS connector (6ES7972-0BB70-

0XA0) 

3 270 810 

6ES72141AG400XB0 

SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, COMPACT CPU, 

DC/DC/DC, 

ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO 24 V 

DC; 

2 AI 0 - 10V DC, POWER SUPPLY: DC 20.4 - 28.8 

V DC, PROGRAM/DATA MEMORY: 100 KB 

1 326 326 

6ES72211ΒΗ320ΧΒ0 

SIMATIC S7-1200, DIGITAL INPUT SM 1221, 16 

DI, 24VDC, 

SINK/SOURCE INPUT 

2 150 300 

6ES7312-1AE14- 

0ΑΒ0 

SiMATiC S7-300, CPU 312 Central processing unit 

with MPI, Integr. power supply 24 V DC, Work 

memory 32 KB, Micro Memory Card required 

3 357 1.071 

6ES7321-1BH02- 

0ΑΑ0 

SiMATiC S7-300, Digital input SM 321, isolated, 16 

DI, 24 V DC, 1x 20-pole 
10 171 1.710 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤ. T. MON ΣΥΝΟΛΟ 

6ES7321-1BL00- 0ΑΑ0 
SIMATIC S7-300, Digital input SM 321, Isolated 32 

Dl, 24 V DC, 1x 40-pole 
2 343 686 

6ES7322-1BH01- 

0AA0 

SIMATIC S7-300, Digital output SM 322, isolated, 

16 DO, 24 V DC, 0.5A, 1x 20-pole, Total current 4 

A/group (8 A/module) 

7 238 1.666 

6ES7331-7ΚΒ02- 0ΑΒ0 

SIMATIC S7-300, Analog input SM 331, Isolated, 2 

Al, Resolution 9/12/14 bits, 

U/l/thermocoupie/resistor, alarm, diagnostics, 1x 

20-pole, Removing/inserting with active backplane 

bus 

2 206 412 

6ES7331-7KF02- 

0ΑΒ0 

SIMATIC S7-300, Analog input SM 331, isolated, 8 

Al, Resolution 9/12/14 bits, 

U/l/thermocouple/resistor, alarm, diagnostics, 1x 

20-pole Removing/inserting with active backplane 

bus 

13 657 8.541 

6ES7332-5HD01- 

0ΑΒ0 

SIMATIC S7-300, Analog output SM 332, isolated, 

4 AI, U/l; diagnostics; resolution 11/12 bits, 20-pole, 

removing and Inserting possible with active 

backplane bus 

5 547 2.735 

6ES7360-3AA01- 

0ΑΑ0 

SIMATIC S7-300, Connection ΪΜ 360 in central 

rack for connection of max. 3 expansion racks, with 

C-bus 

2 201 402 

6ES7414-2XL07- 

0ΑΒ 

SIMATIC S7-400, CPU 414-2 Central processing 

unit with Work memory 2 MB, (1 MB code, 1 MB 

data), 1st interface MPI/DP 12 Mbit/s, 2nd interface 

PROFIBUS DP 

1 3420 3.420 

6ES74217DH000AB0 

SIMATIC S7-400, SM 421 DIGITAL INPUT 

MODULE, 

OPTIC. ISOLATED, 16 Dl, 24 - 60V UC, ALARM, 

DIAGNOSTICS 

1 340 340 

6ES74601ΒΑ010ΑΒ0 

SIMATIC S7-400, IM460-1 TRANSMITTER 

INTERFACE MODULE, FOR CENTRALIZED 

CONNECTION WITH PS TRANSMISSION W/O K 

BUS 

1 386 386 

6ES79710BA00 

SIMATIC S7-400, BACK-UP BATTERY 3.6 V/2.3 

AH. FOR PS 405 4A/10A/2QA AND PS 407 

4A/10A/20A 

6 10 60 

6ES7972-0BB12- 

0ΧΑ0 

SIMATIC DP, Connection plug for PROFIBUS up to 

12 Mbit/s 90B° cable outlet, 15.8x 64x 35.6 mm 

(WxHxD), terminating resistor with isolating 

function, With PG receptacle 

5 50 250 
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Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 34.807€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους στο 
έτος 2020 από τον  Κ.Α.Ε. 6264-033. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην Τεχνική Περιγραφή της παρούσας διακήρυξης που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 
Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί στο σύνολο του 
προϋπολογισμού , για την εκτέλεση της εν λόγω  Προμήθειας, εφόσον τα προσφερόμενα προϊόν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές 
και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.        

    

                                                  Ο συντάξας                                                                  Η Προϊστ.Τμ. Ε.Ε.Λ.-Ποιότητας Νερών 

 

                                                                                                                                              Χριστ.Κοτσοφάκη 

  Ι.Ξυλάκης                                                                                Χημικός Μηχανικός 

                Μηχ.Μηχανικλος Τ.Ε           

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤ. Τ. MON 
 

ΣΥΝΟΛΟ 

6GK1500-0EA02 

PROFIBUS bus onnector with axial cable outlet 

for Industry PC, SlΜATIC OP, OLM; 

Transmission rate 12 Mbit's; terminating resistor 

with isolating function, Metal enclosure 

5 51 255 

6GK7342-5DA03- 

0ΧΕ0 

Communications processor CP 342-5 for 

connection of SIMATIC S7-300 to PROFIBUS 

DP, S5-compatible, PG/OP and 37 

communication 

1 864 864 

6GT2500-3BF10 

MOBY U Mobile data MDS U315, 2 KB 
RAM, 

replaceable battery, IP65, -25 to +70 °C, 

11 lx 67x 23.5 mm 

4 504 2.016 

6ES7392-1AJ00-0AA0 
SIMATIC S7-300, Front connector for Signal 

modules with screw contacts, 20- pole 
10 20,50 205 

6ES7392-1ΑΜ00-0ΑΑ0 
SIMATIC S7-300, Front connector with screw 

contacts, 40-pole 
10 39,50 395 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

  

34.807,00 

 

ΦΠΑ 24% 

  

8.353,68 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  

43.160,68 

                                                                                                     ποσότητα           132 

Κάθε διαγωνιζόμενος δίνει προσφορά για το σύνολο του Προϋπολογισμού. Οι τιμές νοούνται για παράδοση στις Αποθήκες της ΕΕΛ 

Χανιών.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI –                              ΤΕΥΔ                                                            

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 ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) 

- Κωδικός  Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 51111 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Μεγίστης Λαύρας 15 & Αρπακουλάκηδων, Μουρνιές , 
Χανιά , Τ.Κ. 73300 

 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: κ .Μαυρογένης Σταύρος 

- Τηλέφωνο: 28210 36278 

- Ηλ. ταχυδρομείο: info@deyach.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.deyach.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

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

- «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -SCADA- ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ -ΕΕΛ- ΧΑΝΙΩΝ» CPV 
31711000-3 , NUTS2 EL4 & NUTS3  EL434 ΚΑΕ 6264-033 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [20REQ006375041] & [20REQ006389786] & [20PROC006390193] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων :   ΔΕΝ 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: [……] 
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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: 

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:  

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

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

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

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:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές 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).  
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β 
του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1  & παρ.2γ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii· 

2. δωροδοκίαviii,ix· 

3. απάτηx· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxi· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

1.Υπάρχει αμετάκλητη 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 

 

 

 

 

 

 

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 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 
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εγγράφων): 

[……][……][……][……]xix 

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

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxx: [……] 
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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 ασφάλισηςxxi, 

στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένος ;7 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

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 ;xxii 

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): xxiii 

[……][……][……] 
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 Γ.  Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα,  

       όσον αφορά ειδικά στην αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου 19; 

 

Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα: 

Απάντηση: 

1.Ο Οικονομικός φορέας έχει εν γνώσει του αθετήσει 
τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
περιβαλλοντικού ,κοινωνικού και εργατικού  

δικαίου 25; 

  

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 
αυτού του λόγου αποκλεισμού (αυτοκάθαρση); 

[] Ναι [] Όχι 

 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν 
[……………………………………………………………
………………………………………………….] 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
19.Ομοίως ως άνω (Πρβλ. αρ. 73 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με τη διάταξη του αρ. 39 παρ. 1 

περ. β. του ν 4488/2017). Επισημαίνεται ότι στο ΕΕΕΣ υπάρχει διακριτό πεδίο, μόνο ως προς τις υποχρεώσεις του 
εργατικού δικαίου, το οποίο και θα πρέπει να επιλέγεται υποχρεωτικά από τις αναθέτουσες αρχές. Ακολουθεί 
εκτενέστερη ανάλυση για το εν λόγω πεδίο κατωτέρω. 
25 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 83 του ν. 4412/2016, η εν λόγω εγγραφή δεν επιβάλλεται στους 

οικονομικούς φορείς άλλων κρατών μελών προκειμένου να συμμετάσχουν σε δημόσια σύμβαση. Οι αναθέτουσες αρχές 
αναγνωρίζουν τα ισοδύναμα πιστοποιητικά που εκδίδονται από οργανισμούς εγκατεστημένους σε άλλα κράτη μέλη και 
αποδέχονται επίσης και άλλα ισοδύναμα αποδεικτικά μέσα 
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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 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασήςxxiv; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

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

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

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.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα να είναι  ίσος ή 

μεγαλύτερος από ……………. € χωρίς Φ.Π.Α 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

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

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 
και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 
Ο Οικονομικός φορέας έχει εμπειρία 
τουλάχιστον …….. μηνών σε αντίστοιχες 

Υπηρεσίες Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου 
Τομέα  

Αριθμός μηνών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη):  
[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

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 αναφέρονταιxxv, 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 δωρεάνxxvi. 

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): [……]    

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

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

3 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. 

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

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

6 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.  
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7 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). 

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

9 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). 

0 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. 

1 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. 

2 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”. 

3 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.". 

4 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 ) 

5 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

6 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

7 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

8 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

9 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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)  

2 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 
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Προσοχή!!!!! 

Υποχρέωση υπογραφής του Τ.Ε.Υ.Δ. έχει ο νόμιμος εκπρόσωπος, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή 
πρακτικό εκπροσώπησης του κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς (ν.4497/2017 ΦΕΚ Α171) άρθρο 107 
παρ.13 για τις εταιρικές μορφές Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε  και Α.Ε. 

Το Τ.Ε.Υ.Δ. κατά περίπτωση μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πρίν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

Τα Δηλούμενα στο Τ.Ε.Υ.Δ. που αφορούν το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : «Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης», θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την κατάθεση της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ τα οποία θα ζητηθούν να 

κατατεθούν και αναρτηθούν μαζί με δικαιολογητικά του άρθρου 3.2 της Διακήρυξης (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης).  

Η περίπτωση Β.(Οικονομική και Χρηματοοιοκονομική Επάρκεια) και η περίπτωση Γ.(Τεχνική και 
Επαγγελματική Ικανότητα) του ΜΕΡΟΥΣ IV  του ΤΕΥΔ δεν Συμπληρώνονται γιατί δεν ζητούνται από την 

Διακήρυξη. 
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    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 

                                              (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) 

ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ  

ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ 

Πληρ.:  Χ.Κοτσιφάκη  

Tηλ. 28210-45268, 45288 

FAX 28210-40714 

E-mail : kotsifaki@yahoo.com 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -SCADA- ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ -ΕΕΛ- 

ΧΑΝΙΩΝ» 

Τεχνικές προδιαγραφές 

Στην ΕΕΑ Χανίων από το 2000 έχει εγκατασταθεί Συστήματος Παρακολούθησης, Ελέγχου και Συλλογής 

Δεδομένων -SCADA-. Το σύστημα αυτό που βασίζεται σε εξοπλισμό της SIEMENS αναβαθμίζεται συνεχώς 

παράλληλα με τις αναβαθμίσεις της Εγκατάστασης. Για την καλή λειτουργία και την συντήρηση του συστήματος 

SCADA απαιτείται η προμήθεια μιας σειράς ανταλλακτικών τα οπαία θα είναι ΜΟΝΟ της SIEMENS και όχι 

άλλης εταιρείας. 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                           

 

                                 Ημερομηνία :02/12/2019 

Τα ανταλλακτικά προς προμήθεια είναι τα εξής: 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΟΣΟΤ. 

SES71316BH0028A0 

SIMATIC ΕΤ 200SP, Digital input module, Dl 16x24V DC 
Standard, type 3 (IEC 61131), sink input, (PNP, P-reading), 

Packing unit: 1 Piece, fits to BU-type A0, Colour Code CC00, 
input delay time 0,05 .20ms, diagnostics wire break, diagnostics 

supply voltage 5 

6ED1052-1CC08-0BA0 

LOGOI 24CE, logic module, Display PS/I/O: 24 V/24 V/24 V 
trans., 8 Di (4AI)/4DO, memory 400 blocks, modular expandable, 
Ethernet integr. web server, data log, user defined Web pages, 

standard microsD card for LOGO! 
Soft Comfort V8 or higher, older projects executable 2 

6ED1055-1CB10-0BA2 
LOGO! DM16 24 expansion module, PS/i/O: 24 V DC/24 V 

DC/trans., 8 DI/8 DO, 4 MW for LOGO! 8 

2 

6EP13321SH71 
SIMATIC S7-1200 POWER MODULE PM1207 STABILIZED 

POWER SUPPLY INPUT. 12Q/230V AC OUTPUT: 24 V DC-/2.5 
A 

1 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

! 

ΠΟΣΟΤ. 

6ΕΡ13332ΒΑ20 
SiTOP PSU100S 24 V/5 A STABILIZED POWER SUPPLY 

INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V/5 A DC 
3 

6ES7 404-0KA02-
0AAD 

SIMATIC S7-400, POWER SUPPLY PS407: 10A, WIDERANGE, 
120/230V UC, 5V DC/10A 

 
1 

6ES7132-6BH01-0BA0 

SIMATIC ET 200SP, Digital output module, DO 16x 24V 
DC/Q,5A Standard, Source output (ΡΝΡ,Ρ-switching) Packing 
unit: 1 piece, fits to BU-type AO, Colour Code CC00, substitute 

value output, module diagnostics for: short-circuit to L+ and 
ground, wire break, 

supply voltage 7 

6ES7134-6HB0Q-
0DA1 

SIMATIC ET 200SP, Analog input module, Al 2x U/l 2-,4-wire 
High Speed, suitable for BU type AO, Al, Color code CC00, 

channel diagnostics, 16 bit, +/-0.3% 

5 

6ES7135-6ΗΒ00-0DΑ1 
SiMATIC ET 200SP, Analog output module, AQ 2x U/l High 

Speed, suitable for BU type AO, A1, Color code CC00, channel 
diagnostics, 16 bit, +/-0.2% 

3 

6ES7138-4HA00-0AB0 
SiMATIC DP,DP master interface for IM151-7 CPU or IM151-8 
PN/DP (ET200S), module with PROFIBUS DP interface (9-pole 

D-sub socket) as DP master 
2 

6ES7151-7AA21-0AB0 
SIMATIC DP, IM151-7 CPU for ET200S, 128 KB work memory 

with integrated PROFIBUS DP interface (9-pole D-sub socket) as 
DP slave, without battery SiMATIC MMC required 

2 

6ES7153-1AA03-0XB0 
SiMATIC DP, Connection IM 153-1, for ET 200M, for max. 8 
S7- 

300 modules 

5 

6ES7155-6BA00-0CN0 

SiMATIC ET 200SP, PROFIBUS bundle IM, IM 155-6DP BF, 
max. 32 I/O modules and 16 ET 200AL modules, multi hot swap, 
bundle consists of: interface module (6ES7155-6BU00-0CN0), 
server module (6ES7193-6PA00-0AA0), PROFIBUS connector 

(6ES7972-0BB70-0XA0) 3 

6ΕS72141AG400XB0 

SiMATIC S7-1200, CPU 1214C, COMPACT CPU, DC/DC/DC, 
ONBOARD i/O: 14 Dl 24V DC; 10 DO 24 V DC; 

2 Al 0 - 10V DC, POWER SUPPLY: DC 20.4 - 28.8 V DC, 
PROGRAM/DATA MEMORY: 100 KB 

1 

6ES72211ΒΗ320ΧΒ0 
SIMATIC S7-1200, DIGITAL INPUT SM 1221, 16 Dl, 24VDC, 

SINK/SOURCE INPUT 

2 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 ____________________________________________________________________________________  

ΠΟΣΟΤ. 
 

6ES7312-1ΑΕ14-0ΑΒ0 

 ______________________________________________________  
SIMATIC S7-300 CPU 312 central processing unit with 
MPI,integr. power supply 24 V DC, Work memory 32 KB, Micro 
Memory Card required 

3 

6ES7321 -1ΒΗ02-0ΑΑ0 
SIMATIC S7-300, Digital input SM 321, isolated, 16 Dl, 24 V 
DC, 

1x 20-pole 

10 

6ES7321-1BL00-0AA0 
SiMATiC S7-300, Digital input SM 321, isolated 32 Dl, 24 V 
DC, 

1 x 40-pole 

2 

6ES7322-1BH01-0AA0 
SiMATiC S7-300, Digital output SM 322, Isolated, 16 DO, 24 V 

DC, 0.5A, 1x 20-pole, Total current 4 A/group (8 A/rnodule) 
7 

6ES7331-7KB02-0AB0 
SIMATIC 87-300, Analog input SM 331 isolated 2 Al Resolution 

9/12/14 bits, U/i/thermocoupie/resistor, alarm, diagnostics, 1x20- 
pole, Removing/inserting with active backplane bus 

2 

6ES7331-7KF02-0AB0 
SIMATIC S7-300, Analog input SM 331, isolated, 8 Al, Resolution 
9/12/14 bits, U/l/thermocoupie/resrstor, alarm, diagnostics, 1x 20- 

pole Removing/inserting with active backplane bus 

13 

6ES7332-5HD01-0AB0 
SIMATIC S7-300, Analog output SM 332, isolated, 4 Al, U/I; 

diagnostics; resolution 11/12 bits, 20-pole, removing and 
Inserting possible with active backplane bus 

5 

6ES7360-3AA01-0AA0 
SIMATIC S7-300, Connection IM 360 in central rack for 

connection of max. 3 expansion racks, with C-bus 

2 

6ES7414-2XL07-0AB0 
SIMATIC S7-400, CPU 414-2 Central processing unit with Work 
memory 2 MB, (1 MB code, 1 MB data), 1st interface MPI/DP 12 

Mbit/s, 2nd interface PROFIBUS DP 

1 

6ES74217DH000AB0 
SIMATIC S7-400, SM 421 DIGITAL INPUT MODULE, OPTIC. 

ISOLATED, 16 Dl, 24 - 60V UC, ALARM, DIAGNOSTICS 
1 
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                                                                                                                                            ποσότητα           132 

Σε περίπτωση πού κάποιο από τα ανωτέρω έχει τεθεί εκτός σειράς παραγωγής και υπάρχει κάρτα που την 

αντικαθιστά θα πρέπει να προσφερθεί η κάρτα αντικατάστασης. Ο προσφέρουν θα πρέπει να περιγράφει την 

συμβατότητα με την υφιστάμενη κάρτα. 

Η προσφορά θα περιλαμβάνει όλα τα ανωτέρω υλικά επι ποινή αποκλεισμού. 

Ο χρόνος παράδοσης των προσφερόμενων ειδών είναι 80 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤ, 

6ES74601ΒΑ010ΑΒ0 

SIMATIC S7-400, ίΜ460-1 TRANSMITTER INTERFACE 

MODULE, FOR CENTRALIZED CONNECTION 

WITH PS TRANSMISSION W/Q K BUS 

1 

6ES79710BA00 
SIMATiC S7-400, BACK-UP BATTERY 3.6 V/2.3 AH FOR PS 

405 4A/10A/20A AND PS 407 4A/10A/20A 

6 

6ES7972-0BB12-0XA0 
SIMATIC DP, Connection plug for PROFIBUS up to 12 Mbit/s 
90B° cable outlet, 15.8x 64x 35.6 mm (WxHxD), terminating 

resistor with isolating function, With PG receptacle 

5 

6GK1500-0EAG2 
PROFIBUS bus onnectorwith axial cable outlet for Industry PC, 

SIMATiC OP, OLM; Transmission rate 12 Mbit/s; terminating 
resistor with isolating function, Metai enclosure 

5 

6GK7342-5DA03-
0XE0 

Communications processor CP 342-5 for connection of SiMATiC 
S7-300 to PROFIBUS DP, S5-compatible, PG/OP and S7 

communication 

1 

6GT2500-3BF10 
MOBY U Mobile data memory MDS U315, 2 KB RAM, 

replaceable battery, iP65, -25 to +70 °C, 111x 67x 23.5 mm 

4 

6ES7392-1AJ00-0AA0 
SIMATIC S7-300, Front connector for signal modules with screw 

contscts. 20-pole 

10 

6ES7392-1AM00-0AA0 
SIMATIC S7-300, Front connector with screw contacts, 40- 

pole 
10 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  

 

 

 

    
    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 

                                              (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) 

 

Μεγ. Λαύρας  15 Μουρνιές Χανίων 

Τηλ. 28210 36278 fax 28210 36289 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -SCADA- ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ -ΕΕΛ- ΧΑΝΙΩΝ» 

                                                                       Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

Του   ……………………………………………………..………….… 

Έδρα …………………………………………………………………… 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤ. T. MON*   ΣΥΝΟΛΟ 

6ES71316BH002BA0 

SIMATIC ΕΤ 200SP, Digital input module, Dl 

16x 24V DC Standard, type 3 (IEC 61131), sink 

input, (PNP, P-reading), Packing unit: 1 Piece, 

fits to BU-type A0, Colour Code CCOu, input 

delay time 0,05.,20ms, diagnostics wire break, 

diagnostics supply voltage 

5   

6ED1052-1CC08- 0BΑ0 

LOGO! 24CE, logic module, Display PS/i/O: 24 

V/24 V/24 

V trans., 8 Dl (4AI)/4DO, memory 400 blocks, 

modular expandable, Ethernet integr. web 

server, data log, user defined Web pages, 

standard microSD card for LOGO! 

Soft Comfort V8 or higher, older projects 

executable 

2   

6ED1055-1CB10- 

0ΒΑ2 

LOGO! DM16 24 expansion module, PS/i/O. 24 

V DC/24 V DC/trans., 8 Di/8 DO, 4 MW for 

LOGO! 8 

2   

6EP13321SH71 

SiMATIC S7-1200 POWER MODULE PM 1207 

STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 

120/230V AC OUTPUT: 24 V DC/2.5 A 

1   

6ΕΡ13332ΒΑ20 

SITOP PSU100S 24 V/5 A STABILIZED 

POWER SUPPLY- 

INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V/5 A DC 

3   

6ES7 404-0 ΚΑ02- 

0ΑΑ0 

SIMATIC S7-40Q, POWER SUPPLY PS407: 
10A, WiDERANGE, 

120/230V UC, 5V DC/1QA 

1   

6ES7132-6BH01- 

0ΒΑ0 

SIMATIC ET 200SP, Digital output module, DO 

16x 24V DC/0,5A Standard, Source output 

(ΡΝΡ,Ρ-switching) Packing unit: 1 piece, fits to 

BU-type A0, Colour Code CC-00, substitute 

value output, module diagnostics for: short- 

circuit to L+ and ground, wire break, supply 

voltage 

7   
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤ. T. MON 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ 

6ES7134-6HB00- 

0DA1 

SIMATIC ΕΤ 2Q0SP, Analog input module, Al 2χ 

U/I 2-.4-wire High Speed, suitable for BO type AO, 

Al, Color code CCOO, channel diagnostics, 16 bit, -

*7-0.3% 

5   

6ΕS7135-6ΗΒ00- 

0DA1 

SIMATIC ET 200SP, Analog output module, AQ 2x 

U/I High Speed, suitable for BLI type AO, Al, Color 

code CCOO, channel diagnostics, 16 bit, +/-0.2% 

3   

6ES7138-4ΗΑ00- 0ΑΒ0 

SIMATIC DP,DP master interface for IM151-7 CPU 

or SMI 51-8 PN/DP (ET200S), module with 

PROFIBUS DP interface (9-pole D-sub socket) as 

DP master 

2   

6ES7151-7AA21- 

0ΑΒ0 

SIMATIC DP, IM151-7 CPU for ET200S, 128 KB 

work memory with integrated PROFIBUS DP 

interface (9-pole D-sub socket) as DP slave, 

without battery SIMATIC MMC repaired 

2   

6ES7153-1ΑΑ03- 0ΧΒ0 
SIMATIC DP, Connection IM 153-1, for ET 200M, 

for max. 8 S7-300 modules 
5   

6ES7155-6BA00- 0CN0 

SiMATIC ET 200SP, PROFIBUS bundle IM, IM 

155-6DP HF, max. 32 I/O modules and 16 ET 

200AL modules, multi hot swap, bundle 

Consists of: Interface module (6ES7155-
6BA00- 0CN0), server module (6ES7153-
1ΑΑ03- 0ΧΒ0) PROFIBUS connector 
(6ES7972-0BB70-0XA0) 

6BU00-0CN0), server module (6ES7193- 6PA00-

0AA0), PROFiBUS connector (6ES7972-0BB70-

0XA0) 

3   

6ES72141AG400XB0 

SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, COMPACT CPU, 

DC/DC/DC, 

ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO 24 V 

DC; 

2 AI 0 - 10V DC, POWER SUPPLY: DC 20.4 - 28.8 

V DC, PROGRAM/DATA MEMORY: 100 KB 

1   

6ES72211ΒΗ320ΧΒ0 

SIMATIC S7-1200, DIGITAL INPUT SM 1221, 16 

DI, 24VDC, 

SINK/SOURCE INPUT 

2   

6ES7312-1AE14- 

0ΑΒ0 

SiMATiC S7-300, CPU 312 Central processing unit 

with MPI, Integr. power supply 24 V DC, Work 

memory 32 KB, Micro Memory Card required 

3   

6ES7321-1BH02- 

0ΑΑ0 

SiMATiC S7-300, Digital input SM 321, isolated, 16 

DI, 24 V DC, 1x 20-pole 
10   
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤ. T. MON ΣΥΝΟΛΟ 

6ES7321-1BL00- 0ΑΑ0 
SIMATIC S7-300, Digital input SM 321, Isolated 32 

Dl, 24 V DC, 1x 40-pole 
2   

6ES7322-1BH01- 

0AA0 

SIMATIC S7-300, Digital output SM 322, isolated, 

16 DO, 24 V DC, 0.5A, 1x 20-pole, Total current 4 

A/group (8 A/module) 

7   

6ES7331-7ΚΒ02- 0ΑΒ0 

SIMATIC S7-300, Analog input SM 331, Isolated, 2 

Al, Resolution 9/12/14 bits, 

U/l/thermocoupie/resistor, alarm, diagnostics, 1x 

20-pole, Removing/inserting with active backplane 

bus 

2   

6ES7331-7KF02- 

0ΑΒ0 

SIMATIC S7-300, Analog input SM 331, isolated, 8 

Al, Resolution 9/12/14 bits, 

U/l/thermocouple/resistor, alarm, diagnostics, 1x 

20-pole Removing/inserting with active backplane 

bus 

13   

6ES7332-5HD01- 

0ΑΒ0 

SIMATIC S7-300, Analog output SM 332, isolated, 

4 AI, U/l; diagnostics; resolution 11/12 bits, 20-pole, 

removing and Inserting possible with active 

backplane bus 

5   

6ES7360-3AA01- 

0ΑΑ0 

SIMATIC S7-300, Connection ΪΜ 360 in central 

rack for connection of max. 3 expansion racks, with 

C-bus 

2   

6ES7414-2XL07- 

0ΑΒ 

SIMATIC S7-400, CPU 414-2 Central processing 

unit with Work memory 2 MB, (1 MB code, 1 MB 

data), 1st interface MPI/DP 12 Mbit/s, 2nd interface 

PROFIBUS DP 

1   

6ES74217DH000AB0 

SIMATIC S7-400, SM 421 DIGITAL INPUT 

MODULE, 

OPTIC. ISOLATED, 16 Dl, 24 - 60V UC, ALARM, 

DIAGNOSTICS 

1   

6ES74601ΒΑ010ΑΒ0 

SIMATIC S7-400, IM460-1 TRANSMITTER 

INTERFACE MODULE, FOR CENTRALIZED 

CONNECTION WITH PS TRANSMISSION W/O K 

BUS 

1   

6ES79710BA00 

SIMATIC S7-400, BACK-UP BATTERY 3.6 V/2.3 

AH. FOR PS 405 4A/10A/2QA AND PS 407 

4A/10A/20A 

6   

6ES7972-0BB12- 

0ΧΑ0 

SIMATIC DP, Connection plug for PROFIBUS up to 

12 Mbit/s 90B° cable outlet, 15.8x 64x 35.6 mm 

(WxHxD), terminating resistor with isolating 

function, With PG receptacle 

5   
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                                                                            ποσότητα           132 

       *Η τιμή, του προς προμήθεια υλικού, δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα και θα έχει μέχρι και δύο  δεκαδικά ψηφία 

    Ο προσφέρων θα μονογράψει την κάθε σελίδα και θα υπογράψει την παρούσα που θα φέρει και την σφραγίδα της εταιρείας.  

 

 

Χανιά  /      /  

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤ. Τ. MON 
 

ΣΥΝΟΛΟ 

6GK1500-0EA02 

PROFIBUS bus onnector with axial cable outlet 

for Industry PC, SlΜATIC OP, OLM; 

Transmission rate 12 Mbit's; terminating resistor 

with isolating function, Metal enclosure 

5   

6GK7342-5DA03- 

0ΧΕ0 

Communications processor CP 342-5 for 

connection of SIMATIC S7-300 to PROFIBUS 

DP, S5-compatible, PG/OP and 37 

communication 

1   

6GT2500-3BF10 

MOBY U Mobile data MDS U315, 2 KB 
RAM, 

replaceable battery, IP65, -25 to +70 °C, 

11 lx 67x 23.5 mm 

4   

6ES7392-1AJ00-0AA0 
SIMATIC S7-300, Front connector for Signal 

modules with screw contacts, 20- pole 
10   

6ES7392-1ΑΜ00-0ΑΑ0 
SIMATIC S7-300, Front connector with screw 

contacts, 40-pole 
10   

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

  

 

 

ΦΠΑ 24% 

  

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  

 

 

 

    

    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 

                                              (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) 

Μεγ. Λαύρας  15 Μουρνιές Χανίων 

Τηλ. 28210 36278 fax 28210 36289 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

                                                                    Χανιά  

                                                                         Αρ.πρωτ. 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -SCADA- ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ -ΕΕΛ- ΧΑΝΙΩΝ» 

Στα Χανιά σήμερα την ………..η ………………….. ημέρα …………. και ώρα 12.00 στα γραφεία της ΔΕΥΑΧ μεταξύ 
των: Χρυσής Χατζηδάκη Προέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ νόμιμου εκπροσώπου της ΔΕΥΑΧ και 
………………………………… εκπροσώπου της εταιρείας ………………….. στην οποία κατακυρώθηκε η 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -SCADA- ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ -ΕΕΛ- ΧΑΝΙΩΝ» 

για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
μόνο βάσει τιμής, που θα δοθεί ανά μονάδα προϊόντος για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον τα προσφερόμενα 
προϊόντα πληρουν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού, όπως ορίζεται στην 
…………………………….. προκήρυξη του Προέδρου της ΔΕΥΑΧ.  

1) Η Πρόεδρος αναθέτει στον παραπάνω Προμηθευτή, για λογαριασμό της ΔΕΥΑΧ, την προμήθεια του 

παρακάτω υλικού της ΔΕΥΑΧ  με προσφορά…. ……,00€ χωρίς τον ΦΠΑ και ………………€ με ΦΠΑ 24%.  

Το υλικό της προμήθειας περιγράφεται ανά είδος, ποσότητα και τιμή  ως εξής: 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤ. 
T. MON 

(€) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ

ΣΜΟΣ (€) 

6ES71316BH002BA0 

SIMATIC ΕΤ 200SP, Digital input module, Dl 

16x 24V DC Standard, type 3 (IEC 61131), 

sink input, (PNP, P-reading), Packing unit: 1 

Piece, fits to BU-type A0, Colour Code CCOu, 

input delay time 0,05.,20ms, diagnostics wire 

break, diagnostics supply voltage 

5   

6ED1052-1CC08- 0BΑ0 

LOGO! 24CE, logic module, Display PS/i/O: 

24 V/24 V/24 

V trans., 8 Dl (4AI)/4DO, memory 400 blocks, 

modular expandable, Ethernet integr. web 

server, data log, user defined Web pages, 

standard microSD card for LOGO! 

Soft Comfort V8 or higher, older projects 

executable 

2   

6ED1055-1CB10- 

0ΒΑ2 

LOGO! DM16 24 expansion module, PS/i/O. 

24 V DC/24 V DC/trans., 8 Di/8 DO, 4 MW for 

LOGO! 8 

2   

6EP13321SH71 

SiMATIC S7-1200 POWER MODULE PM 

1207 STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 

120/230V AC OUTPUT: 24 V DC/2.5 A 

1   

6ΕΡ13332ΒΑ20 

SITOP PSU100S 24 V/5 A STABILIZED 

POWER SUPPLY- 

INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V/5 A 

DC 

3   

6ES7 404-0 ΚΑ02- 0ΑΑ0 

SIMATIC S7-40Q, POWER SUPPLY PS407: 

10A, WiDERANGE, 

120/230V UC, 5V DC/1QA 

1   

6ES7132-6BH01- 

0ΒΑ0 

SIMATIC ET 200SP, Digital output module, 

DO 16x 24V DC/0,5A Standard, Source 

output (ΡΝΡ,Ρ-switching) Packing unit: 1 

piece, fits to BU-type A0, Colour Code CC-00, 

substitute value output, module diagnostics 

for: short- circuit to L+ and ground, wire 

break, supply voltage 

7   
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤ. T. MON (€) 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ

ΣΜΟΣ (€) 

6ES7134-6HB00- 

0DA1 

SIMATIC ΕΤ 2Q0SP, Analog input module, Al 2χ U/I 

2-.4-wire High Speed, suitable for BO type AO, Al, 

Color code CCOO, channel diagnostics, 16 bit, -*7-

0.3% 

5   

6ΕS7135-6ΗΒ00- 

0DA1 

SIMATIC ET 200SP, Analog output module, AQ 2x U/I 

High Speed, suitable for BLI type AO, Al, Color code 

CCOO, channel diagnostics, 16 bit, +/-0.2% 

3   

6ES7138-4ΗΑ00- 0ΑΒ0 

SIMATIC DP,DP master interface for IM151-7 CPU or 

SMI 51-8 PN/DP (ET200S), module with PROFIBUS 

DP interface (9-pole D-sub socket) as DP master 

2   

6ES7151-7AA21- 

0ΑΒ0 

SIMATIC DP, IM151-7 CPU for ET200S, 128 KB work 

memory with integrated PROFIBUS DP interface (9-

pole D-sub socket) as DP slave, without battery 

SIMATIC MMC repaired 

2   

6ES7153-1ΑΑ03- 0ΧΒ0 
SIMATIC DP, Connection IM 153-1, for ET 200M, for 

max. 8 S7-300 modules 
5   

6ES7155-6BA00- 0CN0 

SiMATIC ET 200SP, PROFIBUS bundle IM, IM 155-

6DP HF, max. 32 I/O modules and 16 ET 200AL 

modules, multi hot swap, bundle 

Consists of: Interface module (6ES7155-6BA00- 

0CN0), server module (6ES7153-1ΑΑ03- 0ΧΒ0) 

PROFIBUS connector (6ES7972-0BB70-0XA0) 

6BU00-0CN0), server module (6ES7193- 6PA00-

0AA0), PROFiBUS connector (6ES7972-0BB70-

0XA0) 

3   

6ES72141AG400XB0 

SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, COMPACT CPU, 

DC/DC/DC, 

ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO 24 V 

DC; 

2 AI 0 - 10V DC, POWER SUPPLY: DC 20.4 - 28.8 V 

DC, PROGRAM/DATA MEMORY: 100 KB 

1   

6ES72211ΒΗ320ΧΒ0 

SIMATIC S7-1200, DIGITAL INPUT SM 1221, 16 DI, 

24VDC, 

SINK/SOURCE INPUT 

2   

6ES7312-1AE14- 

0ΑΒ0 

SiMATiC S7-300, CPU 312 Central processing unit 

with MPI, Integr. power supply 24 V DC, Work 

memory 32 KB, Micro Memory Card required 

3   

6ES7321-1BH02- 

0ΑΑ0 

SiMATiC S7-300, Digital input SM 321, isolated, 16 

DI, 24 V DC, 1x 20-pole 
10   
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤ. T. MON (€) 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ (€) 

6ES7321-1BL00- 0ΑΑ0 
SIMATIC S7-300, Digital input SM 321, Isolated 32 Dl, 

24 V DC, 1x 40-pole 
2   

6ES7322-1BH01- 

0AA0 

SIMATIC S7-300, Digital output SM 322, isolated, 16 

DO, 24 V DC, 0.5A, 1x 20-pole, Total current 4 

A/group (8 A/module) 

7   

6ES7331-7ΚΒ02- 0ΑΒ0 

SIMATIC S7-300, Analog input SM 331, Isolated, 2 Al, 

Resolution 9/12/14 bits, U/l/thermocoupie/resistor, 

alarm, diagnostics, 1x 20-pole, Removing/inserting 

with active backplane bus 

2   

6ES7331-7KF02- 

0ΑΒ0 

SIMATIC S7-300, Analog input SM 331, isolated, 8 Al, 

Resolution 9/12/14 bits, U/l/thermocouple/resistor, 

alarm, diagnostics, 1x 20-pole Removing/inserting 

with active backplane bus 

13   

6ES7332-5HD01- 

0ΑΒ0 

SIMATIC S7-300, Analog output SM 332, isolated, 4 

AI, U/l; diagnostics; resolution 11/12 bits, 20-pole, 

removing and Inserting possible with active backplane 

bus 

5   

6ES7360-3AA01- 

0ΑΑ0 

SIMATIC S7-300, Connection ΪΜ 360 in central rack 

for connection of max. 3 expansion racks, with C-bus 
2   

6ES7414-2XL07- 

0ΑΒ 

SIMATIC S7-400, CPU 414-2 Central processing unit 

with Work memory 2 MB, (1 MB code, 1 MB data), 1st 

interface MPI/DP 12 Mbit/s, 2nd interface PROFIBUS 

DP 

1   

6ES74217DH000AB0 

SIMATIC S7-400, SM 421 DIGITAL INPUT MODULE, 

OPTIC. ISOLATED, 16 Dl, 24 - 60V UC, ALARM, 

DIAGNOSTICS 

1   

6ES74601ΒΑ010ΑΒ0 

SIMATIC S7-400, IM460-1 TRANSMITTER 

INTERFACE MODULE, FOR CENTRALIZED 

CONNECTION WITH PS TRANSMISSION W/O K 

BUS 

1   

6ES79710BA00 
SIMATIC S7-400, BACK-UP BATTERY 3.6 V/2.3 AH. 

FOR PS 405 4A/10A/2QA AND PS 407 4A/10A/20A 
6   

6ES7972-0BB12- 

0ΧΑ0 

SIMATIC DP, Connection plug for PROFIBUS up to 

12 Mbit/s 90B° cable outlet, 15.8x 64x 35.6 mm 

(WxHxD), terminating resistor with isolating function, 

With PG receptacle 

5   
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                                                                                                     ποσότητα           132 

2) Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών πρέπει να είναι αυτές που περιγράφονται στην  …………..  διακήρυξη 
του προέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ όπως καθορίζονται στο τεύχος των προδιαγραφών και στα τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς του προμηθευτή. 

3) Οι παραδόσεις του υλικού καθώς και οι ποσότητες  η κατανομή  η συσκευασία αυτών, καθορίζονται για μεν τις 

παραδόσεις, στα άρθρα  6.1 και 6.2 των όρων εκτέλεσης  της Διακήρυξης για δε τις ποσότητες την κατανομή και την 

συσκευασία αυτών, στις τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του διαγωνισμού. 
4) Για   την   καλή   εκτέλεση   της  σύμβασης ο   προμηθευτής   προσκόμισε   την   υπ'   αριθμών 

…………………………. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης  της ………………, ποσού  ………….. Η εγγύηση 
επιστρέφεται δύο (2) μήνες μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του  υλικών  και  ύστερα  από  την  
εκκαθάριση  των  τυχόν  απαιτήσεων  από  τους  δύο  συμβαλλόμενους. 

5) Εάν ο προμηθευτής  δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά στο συμβατικό χρόνο ή στο 
χρόνο παράτασης που ενδεχομένως του δοθεί  σύμφωνα με τα άρθρα 206,208,209 και 211 του Ν.4412/2016 
κηρύσσεται έκπτωτος βάσει του άρθρου 203 του Ν.4412/2016  και επιβάλλονται σε βάρος του όλες οι κυρώσεις που 
αναγράφονται ανωτέρω άρθρο και στο άρθρο 5.2.2 των όρων της Διακήρυξης. 

6) Για την επίλυση των τυχόν διαφορών που θα προκύψουν μετά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, έχουν 
εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 205 του ν.4412/2016. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤ. Τ. MON (€) 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ

ΣΜΟΣ (€) 

6GK1500-0EA02 

PROFIBUS bus onnector with axial cable outlet for 

Industry PC, SlΜATIC OP, OLM; Transmission 

rate 12 Mbit's; terminating resistor with isolating 

function, Metal enclosure 

5   

6GK7342-5DA03- 

0ΧΕ0 

Communications processor CP 342-5 for 

connection of SIMATIC S7-300 to PROFIBUS DP, 

S5-compatible, PG/OP and 37 communication 

1   

6GT2500-3BF10 
MOBY U Mobile data MDS U315, 2 KB RAM, 

replaceable battery, IP65, -25 to +70 °C, 

11 lx 67x 23.5 mm 

4   

6ES7392-1AJ00-0AA0 
SIMATIC S7-300, Front connector for Signal 

modules with screw contacts, 20- pole 
10   

6ES7392-1ΑΜ00-0ΑΑ0 
SIMATIC S7-300, Front connector with screw 

contacts, 40-pole 
10   

 

ΣΥΝΟΛΟ 

  

 

 

ΦΠΑ 24% 

  

 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
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7) Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά μετά  το πρωτόκολλο παραλαβής των υλικών, με την έκδοση 
χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά, ως άρθρο 200 παρ.2α και 
παρ.3 ν.4412/2016. 

8) Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών και υπηρεσιών του 
Ν.4412/2016 καθώς και όπως ορίζεται στους όρους της διακήρυξης, της απόφασης κατακύρωσης και της 
προσφοράς του προμηθευτή. 

9) Ο προμηθευτής  υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις ως άρθρο 5.1.2. των όρων της Διακήρυξης. 

10) Η οριστική παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό  έλεγχο, 
μέσα σε χρόνο ταυτόχρονα με την παράδοση των υλικών. Κατά τη διαδικασία της παραλαβής καλείται να 
παρίσταται εφ' όσον το επιθυμεί ο προμηθευτής ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται τα όσα ορίζονται στο άρθρο 208 του Ν.4412/2016. 

11) Οι   όροι της  ……………….. διακήρυξης  και οι όροι της  ………..…….. απόφαση κατακύρωσης  του Δ.Σ. της 
ΔΕΥΑΧ,   τους   οποίους   ο προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα, αποτελούν και όρους της παρούσας 
σύμβασης. 

12) Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία όμοια πρωτότυπα, θεωρείται ισχύουσα από την ημερομηνία του 
παρόντος  και ολοκληρώνεται ως άρθρο 202 του ν.4412/2016.   

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

                              Για την ΔΕΥΑΧ    

                                                                           

                                                                                           Για τον προμηθευτή 

Η Πρόεδρος 

                                Χρύση Χατζηδάκη                            Χωρίς καμιά Επιφύλαξη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

 

    

    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 

                                              (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)                                                    

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ     Χανιά  05/03/2020 
  ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                     Αριθ. Πρωτ. 1995 

      ΧΑΝΙΩΝ 
    (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) 

  Μεγίστης Λαύρας 15 & Αρπακουλάκηδων                       ΑΔΑ: Ω2Α2ΟΕΨΡ-448 

  73300 – ΜΟΥΡΝΙΕΣ – ΧΑΝΙΑ – ΚΡΗΤΗ                     ΑΔΑΜ: 20proc006390193  
  Τηλ. 28210 36278 & Fax 28210 36289 
 
                                                                            ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
        

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων  προκηρύσσει Συνοπτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -SCADA- ΤΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ -ΕΕΛ- ΧΑΝΙΩΝ» για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Χανίων με κριτήριο: την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί στο σύνολο του προϋπολογισμού, για την εκτέλεση της εν λόγω  Προμήθειας, εφόσον 
τα προσφερόμενα προϊόντα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού, προϋπολογισμού 34.807,00€ πλέον 

ΦΠΑ , με χρόνο παράδοσης των προσφερόμενων ειδών 80 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.Ανάλυση ανά είδος στον 
Προϋπολογισμό Τευχών. Η δαπάνη  χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΧ, -- Κ.Α.Ε. 6264-033  CPV 31711000-3 , NUTS2 EL4 & NUTS3  EL434. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα τεύχη της παρούσας 
διακήρυξης που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των τευχών. 
 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς 
(προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό μέχρι 2% , που ανέρχεται σε ποσό 696,14€. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της 
παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 
Η  εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει ανάλογα με τον φορέα έκδοσής της, όσα στο άρθρο 2.1.5  της διακήρυξης αναφέρονται. 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα 
από προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ στη οδό Μεγίστης Λαύρας 15, στις Μουρνιές του Δ.Δ. Ελ.Βενιζέλου, από την 
επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών  προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ημερομηνία δημοσίευσης στο  ΚΗΜΔΗΣ:                                                06/03/2020 
Ημερομηνία δημοσίευσης στο  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:                                            09/03/2020 
Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού:  10/03/2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα   09:00 π.μ.  
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών :        20/03/2020  ημέρα Παρασκευή  και ώρα  15:00 μ.μ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:            26/03/2020  ημέρα Πέμπτη και  ώρα : 10:00  π.μ  
 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στις 
Μουρνιές Χανίων, (για Τεχνική Προσφορά κ. Χριστίνα Κοτσιφάκη, Τηλέφωνο 28210-45268, email kotsifaki@yahoo.com) και για λοιπά, Τμήμα 
Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ. Σταύρος Μαυρογένης, Τηλ.: 2821036278, Φαξ: 2821036289, e-mail mavrogen@deyach.gr). 

Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Περίληψη της Διακήρυξης,  και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και  στην διαδικτυακή 
ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. www.deyach.gr 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο βάσει του 3548/2007 άρθρο 4 παρ.3 όπως προστέθηκε με τον Ν.3801/2009 άρθρο 46. 

 

 

Η Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ 

Χρυσή Χατζηδάκη  
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vi  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους 
σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 
Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις 
ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες.” 
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