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Μελέτη: Επισκευές και Συντηρήσεις  
Μηχανημάτων –Τεχνικών Εγκαταστάσεων- 
Λοιπού Εξοπλισμού Ύδρευσης έτους 2021 
 
Προϋπολογισμός : 71.920,00€  
(Συμπ./νου Φ.Π.Α.)                                                 
Χρηματοδότηση: τακτικά έσοδα 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια των υλικών (Υποβρύχια αντλητικά 
συγκροτήματα, ανταλλακτικά αντλιών και κινητήρων, καλώδια, χαλυβδοσωλήνες, 
ασύρματος τηλεχειρισμός, ηλεκτρολογικό υλικό πινάκων αντλιοστασίων και 
γεωτρήσεων κ.λ.π.) και τις εργασίες που θα απαιτηθούν κάθε φορά για την 
αποκατάσταση βλαβών σε γεωτρήσεις και αντλιοστάσια ύδρευσης  της Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα 
Πεδιάδας. 

Οι εργασίες περιλαμβάνουν εργασία με μηχανικά μέσα εξαγωγή και 
επανατοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος μέγιστο βάθος 390 μ, εργασίες 
Ηλεκτρολόγου, συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων μέγιστη ισχύς 150 ΗΡ , αποσύνδεση και 
επανασύνδεση κινητήρων, εργασίες επισκευής αντλιών και κινητήρων και δοκιμή 
υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων σε δοκιμαστήριο. 

Με την παρούσα μελέτη η Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδας πρόκειται να επιλέξει ανάδοχο 
για την επισκευή και συντήρηση των αντλητικών συγκροτημάτων της  Δ.Ε.Υ.Α. με 
χρονική διάρκειας έως εξαντλήσεως του ποσού. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει μετά 
από συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά (παρ.1 , άρθρου 86 του Ν.4412/2016) και τις 
τροποποιήσεις αυτού. Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016 ΦΕΚ Α 147/8-8-2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), από το Ν. 
3463/2006 - ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87/Β/7.6.2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 71.920,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Οι συμμετέχοντες θα υποβάλλουν προσφορά σε 
ακέραια ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό στις τιμές του τιμολογίου της Υπηρεσίας 
όσον αφορά τα βοηθητικά υλικά και τις εργασίες καθώς και στις τιμές του επίσημου 
τιμοκαταλόγου των αντλητικών συγκροτημάτων και των ανταλλακτικών αυτών, σε 
έντυπο που θα χορηγήσει η Υπηρεσία. 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Θραψανό 14/06/2021 

Η Προϊσταμένη της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
 

ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΔΑΓΚΩΝΑΚΗ 

 
Αρκαλοχώρι 14/06/2021 

Ο Συντάξας 
 
 

ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

 



 

 

 

 

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 

 

Αρκαλοχώρι: 17/08/2021 

           Αρ. πρωτ: 1387 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 

Η ΔΕΥΑ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου 

για την εργασία - προμήθεια με τίτλο ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 

προϋπολογισμού 71.920,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΕΥΑΜΠ 

 Είδος αναθέτουσας αρχής: 

Δημοτική Επιχείρηση  

Οδός: Κοραή 1 

Ταχ. Κωδ. 70300 

Τηλ: 28910 22222, 28910 29140 

E-mail: info@deyamp.gr 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 

υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου info@deyamp.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να 

λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από την τεχνική υπηρεσία της ΔΕΥΑ Μινώα 

Πεδιάδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών 

με  δαπάνες και φροντίδα τους. 

3. Κωδικός CPV: (CPV) : 76492000-8, 42122400-4, 31711150-9, 42131146-1 
(CPV): 50532000-3, 44165200-6, 31612200-1, 38821000-6, 31110000-0, 31300000-9, 
31221100-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ 

 

1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

 ΤΕΜ 1,00 23.200,00 23.200,00 

 

2 ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΕΡΓΟΥ  ΙΣΧΥΟΣ 

 ΤΕΜ 1,00 34.800,00 34.800,00 

 
    ΣΥΝΟΛΟ 58.000,00 
     ΦΠΑ 24% 13.920,00 

 
  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):71.920,00 

 
5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές 

6. Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος ή μέχρι εξάντλησης του ποσού. 

7. Προϋποθέσεις συμμετοχής: 
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. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
8. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για 
το σύνολο του Διαγωνισμού. 
9. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής. 
10. Παραλαβή προσφορών: Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η         
30/08/2021 και ώρα 10:30 
11. Χρόνος ισχύος προσφορών: 180 ημέρες. 

12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

13. Χρηματοδότηση: 71.920,00 € , τα οποία βαρύνουν το προϋπολογισμό της ΔΕΥΑ 
Μινώα Πεδιάδας  στον ΚΑ: 6207022124 
16. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
Περίληψη της Διακήρυξη καταχωρήθηκε Διαύγεια, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ 
Δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο. 

 
 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. 

 

                                                              Κριθινάκης Ηρακλής 

http://et.diavgeia.gov.gr/


 

 

 

 

      

 

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 

 

 

 

 

 

Μελέτη: Επισκευές και Συντηρήσεις  

Μηχανημάτων –Τεχνικών Εγκαταστάσεων- 

Λοιπού Εξοπλισμού Ύδρευσης έτους 2021 

 

Προϋπολογισμός : 71.920,00€  

(Συμπ./νου Φ.Π.Α.)                                                 

 

 

 

                                             Αρ. Μελέτης: 11/2021 

                                             Αρ. πρωτ.: 1387 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

Συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Επισκευές και συντηρήσεις μηχανημάτων –

τεχνικών εγκαταστάσεων - λοιπού εξοπλισμού ύδρευσης έτους 2021» 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

α) Του άρθρου 5 του Ν. 1069/1980. 

β) Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων». 

γ) Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α). 

δ) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - 

Πρόγραμμα Διαύγεια - και άλλες διατάξεις». 

ε) Της ΚΥΑ Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400/20-12-2012 τεύχος Β) με την οποία ρυθμίζονται 

ειδικότερα θέματα λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων. 

στ) Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α726.3.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις ... και λοιπές 

ρυθμίσεις». 

ζ) Του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/08-08-2016) "Δημόσιες Συμβάσεις, Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών" και τις σχετικές τροποποιήσεις του , καθώς και τις τροποποιήσεις του Ν.4782/2021 

όπως ισχύουν. 

η) Των Ν. 4483/2017, του Ν. 4488/17 (ΦΕΚ 137/13.09.17 Α’) και ειδικότερα του άρθρου 39 

«Αποκλεισμός από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής 

νομοθεσίας», του άρθρο 107 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 Α΄) «Άσκηση υπαίθριων 

εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες 

διατάξεις.» καθώς και τις κείμενες διατάξεις. 



 

 

Θ) Του Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52 Α/19) 

η) Την υπ’ αριθ.  41/2021  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Την διεξαγωγή Συνοπτικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Επισκευές και 

συντηρήσεις μηχανημάτων –τεχνικών εγκαταστάσεων - λοιπού εξοπλισμού ύδρευσης έτους 

2021» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή προσφοράς σε ακέραια ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό στις τιμές 

του τιμολογίου της υπηρεσίας όσον αφορά τα βοηθητικά υλικά και τις εργασίες καθώς και στις 

τιμές του τιμοκαταλόγου των αντλητικών συγκροτημάτων και ανταλλακτικών, σε έντυπο που θα 

χορηγήσει η Υπηρεσία). Μειοδότης ανακηρύσσεται αυτός που έχει το μεγαλύτερο σύμφωνα με 

τον παρακάτω τύπο:  Σ = (Αx30%) + (Bx20%) + (Γx50%) όπου Α,Β,Γ τα ποσοστά έκπτωσης 

στις αντίστοιχες κατηγορίες για την ανάδειξη προμηθευτή για «Επισκευές και Συντηρήσεις  

Μηχανημάτων –Τεχνικών Εγκαταστάσεων- Λοιπού Εξοπλισμού Ύδρευσης έτους 2021»και με τους 

παρακάτω όρους : 

 

ΆΡΘΡΟ 1ο: Περιγραφή της υπηρεσίας - Ισχύουσες διατάξεις 

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες/υλικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές  

της  11/2021 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. 

Κάθε παρέκκλιση από την παραπάνω μελέτη μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού της 

αντίστοιχης προσφοράς, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών. 

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις : 

του Ν.1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» 

του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και τις σχετικές τροποποιήσεις του καθώς και του ν. 

4605/2019 και ν. 4782/2021. 

ΆΡΘΡΟ 2ο: Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της υπηρεσίας 

Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την υπηρεσία είναι 58.000,00 ευρώ και επιπλέον 

Φ.Π.Α. 24%, δηλαδή σύνολο 71.920,00 ευρώ και θα βαρύνει τους ΚΑ: 62-07-02.2124, 54-00-

29 του έτους 2021. Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα γίνει από ιδίους πόρους. Η εκτέλεση της 

υπηρεσίας θα βαρύνει πιστώσεις του οικονομικού έτους 2021. Στην περίπτωση που η υπηρεσία 

δεν ολοκληρωθεί εντός του έτους 2021 η δαπάνη θα βαρύνει τους αντίστοιχους Κ.Α 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 κατά το υπολειπόμενο ποσό. 

 

Σχετικά CPV:  

 ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΑΣΙΕΣ Κωδικός CPV 

Α.1. Ανέλκυση και τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος 76492000-8 

Α.2. Διάφορες εργασίες συντήρησης & επισκευής 50532000-3 

 ΟΜΑΔΑ Β: ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ  

Β.1 Ηλεκτροκινητήρες-παρελκόμενα 31110000-0 

Β.2. Αντλίες-παρελκόμενα 42122400-4 

 ΟΜΑΔΑ Γ: ΥΛΙΚΑ  

Γ.1 Σωλήνες κατάθλιψης - προστατευτικά καλωδίων - κοντοσώληνα 44165200-6 

Γ.2. Καλώδια 31300000-9 



 

 

Γ.3. Αντιστάθμιση αέργου ισχύος 31711150-9 

Γ.4. Soft starter & ασφάλειες υπερταχείας 31612200-1 

Γ.5. Ρελέ ισχύος 31221100-2 

Γ.6. Βαλβίδες αντεπιστροφής ελαστικής έμφραξης 42131146-1 

Γ.7. Ασύρματος τηλεχειρισμός 38821000-6 

 

ΆΡΘΡΟ 3ο: Τόπος και χρόνος διεξαγωγής διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την …./…./2021 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών)  στα 

γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδας, οδός Κοραή 1, Αρκαλοχώρι Κρήτης, 703 00, από την 

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών μετά την δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης στο 

ΚΗΜΔΗΣ. Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.. και ώρα λήξης η 10:30 

π.μ. (καταληκτική ώρα υποβολής προσφορών). 

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία στην καθορισμένη 

ημέρα και ώρα, αυτή θα καθοριστεί ξανά με απόφαση του  Διοικητικού Συμβουλίου της 

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. 

 

ΆΡΘΡΟ 4ο: Προσόντα οικονομικών φορέων - Δικαίωμα συμμετοχής 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις 

αυτών που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) σε άλλη χώρα των περιπτώσεων γ και δ της παρ.1 του άρθρου 25 του Ν.4412/16. 

Οι ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν συγκεκριμένη νομική μορφή. 

 

ΆΡΘΡΟ 5ο: Στοιχεία προσφοράς 

5.1 Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται 

χωρίς να αποσφραγισθούν. 

5.2 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για έξι (6) μήνες από την 

επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

5.3 Τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού που είναι γραμμένα σε ξένη γλώσσα πρέπει να 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 

5.4 Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν στο σύνολο των υπό 

υπηρεσιών, όπως περιγράφονται στην μελέτη, εγχώριας ή αλλοδαπής παραγωγής και 

προελεύσεως. 

5.5 Κριτήριο επιλογής είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή προσφοράς σε ακέραια ποσοστά έκπτωσης επί τοις 

εκατό στις τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας όσον αφορά τα βοηθητικά υλικά και 

τις εργασίες καθώς και στις τιμές του τιμοκαταλόγου των αντλητικών 

συγκροτημάτων και ανταλλακτικών, σε έντυπο που θα χορηγήσει η Υπηρεσία). 

Μειοδότης ανακηρύσσεται αυτός που έχει το μεγαλύτερο σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:  Σ 

= (Αx30%) + (Bx20%) + (Γx50%) όπου Α ,Β,Γ τα ποσοστά έκπτωσης στις αντίστοιχες 

κατηγορίες για την ανάδειξη προμηθευτή για «Επισκευές και Συντηρήσεις  Μηχανημάτων 

–Τεχνικών Εγκαταστάσεων- Λοιπού Εξοπλισμού Ύδρευσης έτους 2021». 

5.6 Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη, εκτός των Εγγυήσεων και των Υπεύθυνων 

Δηλώσεων που κατατίθενται στο πρωτότυπο, υποβάλλονται είτε στην πρωτότυπη μορφή τους 



 

 

είτε σε μορφή απλού (μη επικυρωμένου), ευκρινούς φωτοαντιγράφου από το πρωτότυπο ή 

από το ακριβές αντίγραφο, εφόσον πρόκειται για έγγραφα που έχουν εκδοθεί από το δημόσιο, 

τους ΟΤΑ α 'και β 'βαθμού και από τα νομικά τους πρόσωπα ή τις επιχειρήσεις τους, από τα 

ΝΠΔΔ, τα δικαστήρια όλων των βαθμών, τα ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται 

τακτικά από κρατικούς πόρους σε ποσοστό 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού 

τους και από τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του άρθρου 1 του Ν 3429/2005. 

Γίνονται επίσης δεκτά: α) Τα απλά, ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 

εγγράφων, εφόσον τα αντίγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. β) Τα απλά, ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από το πρωτότυπο όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις 

ανωτέρω υπηρεσίες και φορείς. γ) Τα απλά, ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 

αλλοδαπών εγγράφων, εφόσον τα αντίγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

5.7 Ο ανάδοχος θα βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις και τις δημοσιεύσεις 

 

ΆΡΘΡΟ 6ο: Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Επισημαίνουμε ότι τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο είναι επί ποινή 

αποκλεισμού. 

Α'. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Α.1 Τυποποιημένο Ευρωπαικό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωση (ΤΕΥΔ)   (παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή).  

A.2 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου περί εγγραφής του οικονομικού φορέα σε αυτό για 

δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της υπηρεσίας / προμήθειας. 

Α.3 Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν 

εξουσιοδότηση εκπροσώπησης (συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, 

θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) ενώ για τις ΑΕ ο εκπρόσωπος που θα καταθέσει την 

προσφορά για λογαριασμό τους, εκτός της ταυτότητάς θα προσκομίσει πρακτικό του ΔΣ της ΑΕ, 

όπου θα εγκρίνεται η συμμετοχή αυτής στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και όπου θα ορίζεται ότι 

εκπρόσωπος της εταιρίας για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή. 

Εφόσον ο διαγωνιζόμενος έχει τη μορφή νομικού προσώπου (εταιρείας) υποβάλλουν 

νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης : 

Στην περίπτωση συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, τα δημοσιευμένα 

επίσημα νομιμοποιητικά έγγραφα (Φ.Ε.Κ. ή Γ.Ε.Μ.Η., κλπ), τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο 

της χώρας έδρας ή λειτουργίας τους, από τα οποία να προκύπτουν : 

• Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ., καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό 

πρόσωπο είναι Α.Ε., 

• Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε. 

Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, η βεβαίωση έναρξης εργασιών επιτηδευματία από την 

αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. 

Στην περίπτωση άλλων μορφών εταιρειών, οποιαδήποτε νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία 

να προκύπτουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι οποίοι έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την 

υπογραφή τους. 

 

Β'. Τεχνική Προσφορά 

Τεχνική προσφορά στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται με ποινή αποκλεισμού και όλα τα 

ζητούμενα από την μελέτη στοιχεία και τυχόν πιστοποιητικά. 

 

Γ'. Οικονομική προσφορά 



 

 

Γραπτή οικονομική προσφορά, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί με ποινή αποκλεισμού 

επί του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς που χορηγείται από τη Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδας, σε 

καλά σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου έξω από αυτόν 

θα αναγράφονται ευκρινώς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 7 της παρούσας 

διακήρυξης. 

 

ΆΡΘΡΟ 7ο: Τρόπος σύνταξης και υποβολής των προσφορών 

7.1 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 

προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την διακήρυξη αυτοπροσώπως ή μέσω 

νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου και παραλαμβάνονται από την αρμόδια επιτροπή που 

διενεργεί τον διαγωνισμό. 

7.2 Οι προσφορές μπορούν επίσης να αποσταλούν στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδας  

και παραλαμβάνονται με αριθμό πρωτοκόλλου της υπηρεσίας, με την απαραίτητη όμως 

προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη 

μέρα του διαγωνισμού. Οι προσφορές αυτές δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στο 

αρμόδιο όργανο που τις παραλαμβάνουν πριν την εκπνοή της προθεσμίας που καθορίζεται 

από την διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με 

την προαναφερόμενη διαδικασία 

7.3 Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά σταλμένες προσφορές δεν 

συμφωνούν με τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος 

άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι 

προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο 

εκπρόθεσμα. 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις 

ενδείξεις που αναφέρονται παρακάτω:  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδας  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Επισκευές και συντηρήσεις μηχανημάτων –τεχνικών εγκαταστάσεων - 

λοιπού εξοπλισμού ύδρευσης έτους 2021» 

- Επωνυμία: - Διεύθυνση : - Αριθμός τηλεφώνου: 

- Αριθμός τηλεμοιοτυπίας (ΦΑΞ): - Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): 

Ο φάκελος αυτός θα περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, οι 

οποίοι φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, δηλαδή: 

Α. Φάκελος και με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα απαιτούμενα 

με ποινή αποκλεισμού δικαιολογητικά. Προς διευκόλυνση της Επιτροπής είναι επιθυμητή η 

τοποθέτηση των δικαιολογητικών με την σειρά που προσδιορίζονται στην παράγραφο Α' του 

άρθρου 6 . 

Β. Φάκελος και με την ένδειξη « Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της 

προσφοράς. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω 

μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και 

ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Γ. Φάκελος και με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της 

οικονομικής προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί επί του 

εντύπου Οικονομικής Προσφοράς που χορηγείται από τη Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδας  με ποινή 

αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση. 

7.4 Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή 

σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 



 

 

7.5 Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από 

εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της 

κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

7.6  Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 

μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού 

παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν 

διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' 

αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης 

των προσφορών. 

7.7 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους 

της διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της 

προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την 

επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις 

διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 

αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 8ο: Παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών 

Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της 

διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την 

διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη διαδικασίας 

αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. 

 Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και μονογράφονται από το παραπάνω όργανο οι τρεις 

φάκελοι {δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς}. Μετά την αποσφράγιση του 

φακέλου και τον έλεγχο των δικαιολογητικών η επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που 

υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν. 

 Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται και παραμένει στο 

παραπάνω όργανο μέχρι να κριθεί η προσφορά εάν είναι σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή 

της διακήρυξης 

 Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής 

προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή 

την απόρριψη των τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.  

  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 θα ορισθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί 

στους συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό 

πρακτικό, μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες 

προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα στάδια  οι φάκελοι της οικονομικής 

προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται . Γενικά ακολουθείται η διαδικασία όπως 

αυτή περιγράφεται στην ισχύουσά νομοθεσία.     

 Στην συνέχεια η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικό και το διαβιβάζει στο Δ.Σ. της 

Δ.Ε.Υ.Μ.Π. το οποίο και αποφαίνεται σχετικά και ανακηρύσσει τον προσωρινό ανάδοχο. Η 

απόφαση αυτή κοινοποιείται σε όλους τους συμμετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί. 



 

 

 

ΆΡΘΡΟ 9ο: Ενστάσεις 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι 

πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται 

μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 

μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της 

προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής 

των προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής1. H αναθέτουσα αρχή 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, από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά 

μέσα. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα 

αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών.   Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη 

της ένστασης.  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 

καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 

4412/2016, και τις ισχύουσες τροποποιήσεις. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και  

επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή.  

 

ΆΡΘΡΟ 10ο: Κατακύρωση διαγωνισμού 

10.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσωρινός ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση καλείται να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα(10) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα δικαιολογητικά. Τα 

δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στην 

Επιτροπή του Διαγωνισμού. Η Επιτροπή μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συντάσσει 

πρακτικό προς το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. για την κατακύρωση του διαγωνισμού 

 

10.2 Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν είναι τα εξής: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από 

την ημερομηνία υποβολής του ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για ένα ή περισσότερα από τα αδικήματα της παρ. 

1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο άρθρο 39 

του  νόμου 4488/2017 (Α' 137) και τις τροποποιήσεις που προβλέπει το άρθ. 43 του 

ν.4605/2019. 

Για να νομικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 

- οι διαχειριστές των ομορρύθμων και των ετερορρύθμων εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ), 

- οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), 

- ο διευθύνων σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των 

ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ), 

- ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των συνεταιρισμών, 

                                                           
 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8WkQtR1OJjJd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQbB6k-GPy9nECBE6pMKCVpvTpZanhpVPe9LhKODbhnU


 

 

- σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι του νομικού προσώπου. 

Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα φυσικά 

πρόσωπα που έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νομοθεσία από την οποία διέπονται. 

Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το 

οποίο καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση του 

άρθρου 8 του Ν 1599/86ή του τύπου που προβλέπει η νομοθεσία της χώρας 

εγκατάστασής του, όπου αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. Η επιτροπή του 

διαγωνισμού μπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να 

προσκομίσει αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων. 

β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής σε ισχύ, ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 

φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: 

- αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας 

ασφάλισης, 

- αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, 

που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό, 

- σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή 

ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, 

- σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό 

πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά 

έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. 

Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν, μαζί 

με το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση προσωπικού 

κατά ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε 

απασχολούμενος. Η ακρίβεια των στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται επί του σώματος 

αυτής από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. 

γ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής τους 

στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου για δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της 

υπηρεσίας / προμήθειας ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, το οποίο πρέπει να έχει 

εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του ή ‘όπως ορίζεται 

από τη σχετική νομοθεσία. 

δ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, με έκδοση μετά την ημερομηνία 

διενέργειας του Διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι ο εν λόγω Οικονομικός Φορέας 

δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν τελεί υπό παύση εργασιών( εταιρίες), δεν τελεί σε 

πτωχευτικό συμβιβασμό ούτε σε διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό συμβιβασμό, δεν 

τελεί σε αναγκαστική διαχείριση ούτε σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική 

διαχείριση, δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, συνδιαλλαγής-

εξυγίανσης ( άρ. 99 ), ειδικής εκκαθάρισης, εκκαθάρισης και υπό διαδικασία 

έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης( εταιρίες) και δεν βρίσκεται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου. Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) 

μήνες πριν από την υποβολή τους ή όπως ορίζεται κάθε φορά από τη σχετική νομοθεσία.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 10.1 

αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το 

οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη 

χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των 



 

 

δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες 

αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 

συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 

παράγραφος 5 εδάφιο α΄, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.». 

 

 10.3 Εάν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία 

που δηλώθηκαν με την Υπεύθυνη δήλωση είναι ψευδή ή ανακριβή, ή εάν δεν υποβληθούν 

στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των 

παραπάνω δικαιολογητικών, ή εάν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 

εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, απορρίπτεται η 

προσφορά του προσωρινού αναδόχου,  και  ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 για 

τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας. 

10.4 Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει 

αποκλειστεί οριστικά εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.  

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 

δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά.  

 

Όσοι συμμετέχοντες δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών 

του προσωρινού αναδόχου στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Μ.Π. την επομένη της κοινοποίησης της 

κατακυρωτικής απόφασης 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης 

11.1 Ο οριστικός ανάδοχος, στο όνομα του οποίου κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός 

υποχρεούται να προσκομίσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγυητική 

επιστολή ίση προς το 5% (πέντε τοις εκατό) του συνολικού ποσού της συμβατικής αξίας, 

χωρίς το ΦΠΑ, για την καλή και πιστή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 

11.2 Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή 

στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 

2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 

επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 

ποσού και περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα στοιχεία όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 72, 

παρ. 4 του Ν.4412/2016. 

11.3 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου. 

Εγγυητικές επιστολές που δεν καθορίζουν διάρκεια ισχύος ή χρονολογία λήξεως δεν γίνονται 

δεκτές. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης μπορεί να αποδεσμεύεται 

σταδιακά, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, κατά ποσό που αναλογεί στην 

αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 

του υλικού. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή γίνεται μετά την αντιμετώπιση, 

κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 



 

 

11.4 Η μη προσκόμιση εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με τα παραπάνω, αποκλείει της 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης με υπαιτιότητα του μειοδότη και ισοδυναμεί με άρνηση 

αυτού για της υπογραφή της σύμβασης, που συνεπάγεται σε βάρος του τις νόμιμες κυρώσεις 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο: Υπογραφή Σύμβασης 

12.1 Μετά την κατακύρωση και μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της 

απόφασης κατακύρωσης, προσκαλείται ο ανάδοχος να προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, εντός είκοσι (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 

πρόσκλησης. 

12.2 Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα 

τα στοιχεία της προμήθειας. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: οι διατάξεις του 

Ν.4412/16, οι όροι της σύμβασης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

12.3 Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην 

προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η 

διαδικασία του άρθρου 103 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13o: Εκτέλεση της υπηρεσίας 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της υπηρεσίας, ορίζεται σε δώδεκα ( 12 ) μήνες ή έως 

εξάντλησης του ποσού, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Η υπηρεσία θα γίνει 

όπως περιγράφεται στην 11/2021 εγκεκριμένη μελέτη που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των 

τευχών δημοπράτησης. Η παραλαβή των υπηρεσιών πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα του 

Ν. 4412/2016. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υπηρεσιών, διενεργείται ποιοτικός και 

ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφ' όσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής σύμφωνα 

με τα οριζόμενα του ίδιου νόμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο: Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 

και τις μεταβολές που έχει επιφέρει  ο. 4605/2019. 

Από τις δυνατότητες πληρωμής που ορίζει η νομοθεσία και καθώς η παραλαβή θα είναι 

τμηματική, η εξόφληση του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, με την εξόφληση του αντίστοιχου 

τιμολογίου που θα εκδίδεται για τα είδη που παραλήφθηκαν και μετά από την κατάθεση των 

αναφερόμενων, στο Ν.4412/2016, δικαιολογητικών. 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων ή άλλων 

Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π και αποδίδεται από τον Ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 15o: Δημοσίευση - Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

Η περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου διοίκησης 

της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π., θα αναρτηθεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα, στο διαδικτυακό της τόπο 

www.deyamp.gr και θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον δώδεκα (10) ημερολογιακές 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και στη 

Διαύγεια όπως ορίζεται. 

http://www.deyamp.gr/


 

 

Η διακήρυξη και η μελέτη θα διατίθενται ελεύθερα με πλήρη και άμεση πρόσβαση στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση www.deyamp.gr 

Τα έγγραφα της υπηρεσίας μπορούν να ζητηθούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία 

της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. Οδός Κοραή 1, Αρκαλοχώρι Κρήτης, 703 00, αρμόδιος κος. Φραγκάκης 

Νίκος τηλ. 28910-22222 από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης. 

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθ. 41/2021 (14-07-2021) απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδας. 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. 

 

Ο Πρόεδρος της  

Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδας  

 

 

Κριθινάκης Ηρακλής   

http://www.deyamp.gr/


 
 
      
 

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 

 
 
 
 
 

Μελέτη: Επισκευές και Συντηρήσεις  
Μηχανημάτων –Τεχνικών Εγκαταστάσεων- 
Λοιπού Εξοπλισμού Ύδρευσης έτους 2021 
 
Προϋπολογισμός : 71.920,00€  
(Συμπ./νου Φ.Π.Α.)                                                  
 

 

   
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1ο :Αντικείμενο της Παροχής Υπηρεσίας. 
 
Η συγγραφή αυτή αφορά στην Επισκευές και Συντηρήσεις Μηχανημάτων –Τεχνικών 
Εγκαταστάσεων-Λοιπού Εξοπλισμού Ύδρευσης έτους 2021. 

 
Άρθρο 2ο:Διατάξεις που ισχύουν. 
 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της παροχής Υπηρεσίας γίνονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις: 
α)Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) και του Ν. 4782/2021 
β)Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 
 
Άρθρο 3ο :Συμβατικά Τεύχη. 
 
Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος,  
α) Η διακήρυξη του διαγωνισμού 
β) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου 
γ) Ο προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου 
δ) Η ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  
ε) Η γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων  
στ) Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή) της προσφοράς του αναδόχου.  
 
Άρθρο 4ο :Τρόπος εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσίας. 
 
Η εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας αυτής θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό  διαγωνισμό με τους 
όρους που θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδας, κατά τις διατάξεις 
του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ Α 147/8-8-2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και τυχόν τροποποιήσεις του Ν.4782/2021 

 



Άρθρο 5ο: Σύμβαση. 
 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός 
από  τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο κ.λ.π. επί αποδείξει. Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης 
κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, εντός είκοσι (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 
πρόσκλησης. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εμπροθέσμως κηρύσσεται έκπτωτος. 
Ο ανάδοχος οφείλει, προσερχόμενος για την υπογραφή της σύμβασης, να προσκομίσει και την 
απαιτούμενη εγγύηση  για την καλή εκτέλεση της εργασίας. 

 
Άρθρο 6ο :Εγγύηση καλής εκτελέσεως της σύμβασης. 
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, καθορίζεται σε 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να 
υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. (άρθρο 72 "εγγυήσεις" του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ Α 147/8-8-2016 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, επιστρέφεται στον ανάδοχο της Παροχής Υπηρεσίας 
μετά την παραλαβή από αρμόδια επιτροπή. 
 
Άρθρο 7ο:Χρόνος Εγγυήσεως 
 
Ο χρόνος εγγύησης, μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, μετρούμενος 
από της ημερομηνίας της προσωρινής παραλαβής, θα καθοριστεί με την προσφορά των 
διαγωνιζομένων και ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος του ενός (1) έτους. 
 
Αρθρο 8ο: Έκπτωση του αναδόχου. 
 
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της Παροχής 
Υπηρεσίας ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να 
κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ Α 147/8-8-2016. 
 
Άρθρο 9ο:Πλημμελής κατασκευή. 
Σε περίπτωση που η κατασκευή και η λειτουργία του υλικού, δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της 
σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή 
βελτιώσει αυτές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Εάν ζητηθεί ποιοτικός έλεγχος, θα γίνει με 
φροντίδα και έξοδα του προμηθευτή.  

 
Άρθρο 10ο:Φόροι, τέλη, κρατήσεις. 
 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις, 
που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την 
Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. 
 
Αρθρο 11ο:Προσωρινή και οριστική Παραλαβή. 
 
Η προσωρινή παραλαβή, θα γίνει από την οικεία επιτροπή, παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την 
παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή 



παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανομένου είδους ή την 
αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών αυτού. 
Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις ως άνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της από της 
ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, η Δ.Ε.Υ.Α. δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος 
και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα 
αυτού τρόπο. 
Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. 
Μετά την πάροδο του συμβατικού χρόνου εγγυήσεως ενεργείται βάσει των κειμένων διατάξεων η 
οριστική παραλαβή για τις Επισκευές και Συντηρήσεις Μηχανημάτων –Τεχνικών Εγκαταστάσεων-
Λοιπού Εξοπλισμού Ύδρευσης έτους 2021. 
 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Θραψανό 14/04/2021 

Η Προϊσταμένη της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
 

ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΔΑΓΚΩΝΑΚΗ 

 
Αρκαλοχώρι 14/06/2021 

Ο Συντάξας 
 
 

ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 



 

 
 
      
 
Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 

 
 
 
 
 

Μελέτη: Επισκευές και Συντηρήσεις  
Μηχανημάτων –Τεχνικών Εγκαταστάσεων- 
Λοιπού Εξοπλισμού Ύδρευσης έτους 2021 
 
Προϋπολογισμός : 71.920,00€  
(Συμπ./νου Φ.Π.Α.)                                                  
 

 
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

   
Άρθρο 1ο:Αντικείμενο Παροχής Υπηρεσίας. 
 
Με την μελέτη αυτή προβλέπονται οι Επισκευές και Συντηρήσεις Μηχανημάτων –Τεχνικών 
Εγκαταστάσεων-Λοιπού Εξοπλισμού Ύδρευσης έτους 2021, για να καλυφθούν ανάγκες της 
Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα  Πεδιάδας. 
 
 
Άρθρο 2ο:Ισχύουσες διατάξεις. 
 
Η εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 
α) Ν. 4412/2016 ΦΕΚ Α 147/8-8-2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και το Ν.4782/2021. 
β) Ν. 3463/2006 - ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 
 
 
Άρθρο 3ο:Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν τον τρόπο Επισκευών   Συντηρήσεων 
Μηχανημάτων –Τεχνικών Εγκαταστάσεων-Λοιπού Εξοπλισμού Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα 
Πεδιάδας κατά τη  διάρκεια ισχύς της  σύμβασης.  
 
Δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας 
Ο κάθε συμμετέχων επί ποινή αποκλεισμού, θα υποβάλλει  στο φάκελο τεχνικής προσφοράς 
τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (άρθρο 8) στην οποία θα δηλώνεται ότι το προσωπικό, 
καθώς και τα οχήματα-μηχανήματα κ.λ.π μέσα τα οποία θα χρησιμοποιούνται για εκτέλεση 
των ανατιθεμένων εργασιών θα πληρούν  τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία, τα 
σχετικά με το υπ’ αριθμό πρωτ. Δ13ε/0/9865/16-10-96 έγγραφο του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ 
αναφερόμενα και θα διαθέτουν τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας και ασφάλειας. 
β) Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας των υπό κατοχή Μ.Ε. 
γ) Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας για την καταβολή τελών χρήσης των/ου Μ.Ε. 



δ) Πιστοποιητικό καταλληλότητας από αναγνωρισμένο φορέα σύμφωνα με την 15085/593/03 
(ΦΕΚ 1186 Β΄/25-8-03) απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
Σε περίπτωση που θα χρησιμοποιεί γερανοφόρα όχημα άλλων ιδιοκτητών θα πρέπει να 
προσκομιστεί:  
Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του γερανοφόρου ότι θα διαθέτει επί μονίμου βάσεως το 
γερανοφόρο όχημα που έχει στην κατοχή του στον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για την 
εκτέλεση των εργασιών ανέλκυσης & καθέλκυσης των υποβρυχίων συγκροτημάτων. 
Επιπροσθέτως θα κατατεθούν και όλα τα δικαιολογητικά της ανωτέρω παραγράφου (i) για 
το/τα υπό παραχώρηση Μ.Ε. 
 
ε) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι οι επισκευές 
και συντηρήσεις όλων των αντλητικών συγκροτημάτων της  Δ.Ε.Υ.Α θα πραγματοποιούνται 
μόνο με γνήσια καινούργια ανταλλακτικά που θα προέρχονται από τον κατασκευαστικό οίκο ή 
τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο του αντλητικού συγκροτήματος. 
 
στ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (άρθρο 8), στην οποία θα δηλώνονται οι εξαγωγές και 
επανατοποθετήσεις υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων που έχει πραγματοποιήσει την 
τελευταία διετία, με τα αναφερόμενα στο γ’ εδάφιο του παρόντος άρθρου μηχανήματα, 
καθώς επίσης τον φορέα επίβλεψης, τον εργοδότη και το βάθος τοποθέτησης.  
Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι κάτοχοι μηχανημάτων που να μπορούν 
να εξάγουν και να επανατοποθετήσουν τα αντλητικά μηχανήματα μέχρι βάθους 390μ. 
 

 ζ)Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι ο συμμετέχον 
διαθέτει οργανωμένο δοκιμαστήριο αντλητικών συγκροτημάτων για τον έλεγχο του 
αντλητικού συγκροτήματος μετά την επισκευή και ότι θα καταθέτει στην επιτροπή 
παραλαβής φύλλο δοκιμών με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αντλητικού συγκροτήματος  
μετά την επισκευή. 

ii) Εναλλακτικά οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν : 
Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη νόμιμου οργανωμένου δοκιμαστηρίου αντλητικών 
συγκροτημάτων με την οποία θα δηλώνει ότι εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος ο συμμετέχων 
θα παραχωρεί σε αυτόν το δοκιμαστήριο του όποτε αυτό χρειαστεί για τον έλεγχο των 
αντλητικών συγκροτημάτων της  Δ.Ε.Υ.Α μετά την επισκευή τους και την έκδοση των 
αντίστοιχων φύλλων δοκιμών, για την κατάθεσή τους στην επιτροπή παραλαβής. 
 

η) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται  Ότι θα διαθέτει 
ηλεκτρολόγο με δυνατότητα εγκ/νης ισχύος 150 ΗΡ (ονομαστικά). Σε αυτήν την 
περίπτωση απαιτείται η προσκόμιση αντίστοιχης υπεύθυνης δήλωσης του ηλεκτρολόγου ότι 
αποδέχεται την συνεργασία με τον υποψήφιο και την ευθύνη που αυτή συνεπάγεται, καθώς 
και κατάθεση αντιγράφων της άδειας άσκησης επαγγέλματος που διαθέτει. 
Δεν απαιτείται από πλευράς του υποψήφιου οικονομικού φορέα της ανωτέρω αναφοράς, 
στην υπεύθυνη δήλωση στις περιπτώσεις που: 

- Πρόκειται για φυσικό πρόσωπο το οποίο λόγω πτυχίου καλύπτει τις ως άνωθεν απαιτήσεις. 
- Όταν υπάλληλοι που δηλώνονται ως μέλη του προσωπικού του Οικονομικού Φορέα έχουν 
τις άνωθεν ιδιότητες. 
- Όταν στέλεχος ή στελέχη του νομικού προσώπου καλύπτουν τις προαναφερθείσες 
ιδιότητες και φέρουν την ευθύνη εκτέλεσης των εργασιών. 

 



θ) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 όπου θα δηλώνεται: 
- Η έδρα του διαγωνιζόμενου Οικονομικού Φορέα, η διεύθυνση του εργαστηρίου επισκευής 
και η διεύθυνση του εργαστηρίου δοκιμής αντλιών που προτίθεται να χρησιμοποιήσει. 
Σε περίπτωση που τα ανωτέρω, δεν είναι κυριότητας του προσφέροντος, απαιτείται επιπλέον, 
η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωση του/των ιδιοκτήτη/τών των εργαστηρίων, ότι προτίθενται 
να διαθέτουν τα εργαστήριά τους στον οικονομικό φορέα για την εκτέλεση των εργασιών 
συντήρησης/επισκευής και θα εκδίδουν τα αντίστοιχα φύλλα δοκιμών , για την κατάθεσή τους 
στην επιτροπή παραλαβής. 
 
Οι τιμές των εργασιών και της προμήθειας υλικών κατά την διάρκεια της σχετικής σύμβασης 
νοούνται σταθερές. 
Στις τιμές περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη που αφορά σε κάθε είδους μικροϋλικά, απαραίτητα 
για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας (τρόπος και 
υλικά συσφίξεως καλωδίων τροφοδοσίας ρεύματος κ.λ.π. στην κατακόρυφη σωλήνωση, 
τρόπος κατασκευής στεγανής σύνδεσης σε καλώδια, σωληνώσεις κ.λ.π.) 
Στις τιμές νοείται ότι συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά των αντλητικών συγκροτημάτων 
μετά του παρελκόμενου κ.λ.π. εξοπλισμού, από το χώρο αποθήκευσής τους (εταιρείες 
μεταφορών, αντιπροσωπείες, συνεργεία επισκευής, αποθήκες Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδας  
κ.λ.π.) της ευρύτερης περιοχή του Νομού Ηρακλείου, στις κατά τόπους γεωτρήσεις της Δ.Ε.Υ.Α. 
και αντιστρόφως, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 
 
 
Πλημμελείς εργασίες 
Ο ανάδοχος φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία θετική ή αποθετική 
επισυμβεί στο αντλητικό συγκρότημα, καλώδια τροφοδοσίας κ.λ.π. εξοπλισμό των 
γεωτρήσεων, κατά την τοποθέτηση, εξαγωγή, μεταφορά κ.λ.π.  
 Επίσης, φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προξενήσει σε τρίτους από 
υπαιτιότητα του κατά την εκτέλεση των εργασιών. 
Είναι δε υποχρεωμένος να αποκαθιστά αυτές άμεσα, σε αντίθετη δε περίπτωση η Υπηρεσία θα 
αποκαθιστά αυτές για λογαριασμό και εις βάρος του αναδόχου. 
 
 
Μέτρα ασφάλειας 
Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί κατά την 
εκτέλεση των εργασιών και οφείλει να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφάλειας για 
την προστασία του προσωπικού, των μηχανημάτων, εγκαταστάσεων κ.λ.π.   
 Ακόμα ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ώστε το προσωπικό, καθώς και τα οχήματα-
μηχανήματα και λοιπά μέσα τα οποία θα χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των εργασιών, 
πληρούν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και αν εφαρμόζονται τα 
προβλεπόμενα από την νομοθεσία μέτρα προστασίας και ασφάλειας. 
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα εφόσον διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα 
ασφαλείας, ή ότι τα μηχανήματα που εργάζονται (γερανοί κ.λ.π.) δεν διαθέτουν τις υπό του 
νόμου προβλεπόμενες άδειες (σχετικό το με αριθμό πρωτ. Δ13ε/0/9865/16-10-96 έγγραφο 
του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ) να διακόπτει αμέσως τις εργασίες και να καλέσει τον εργολάβο να 
συμμορφωθεί σχετικά.  



Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η Υπηρεσία μετά από σχετική απόφαση του Διοικιτικού  
Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π., θα καταγγείλει μονομερώς την σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο 
τον εργολάβο με ότι αυτό συνεπάγεται. 
Έως ότου ο ανάδοχος συμμορφωθεί με τα προβλεπόμενα εκ του νόμου και  τις λοιπές 
απαιτήσεις, δε θα μπορεί να εκτελεί εργασίες για λογαριασμό της Δ.Ε.Υ.Α.  
 
 
Χρόνος επέμβασης 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εντός 48 ωρών από την ειδοποίηση της Δ.Ε.Υ.Α., να προβεί 
στην εκτέλεση των ανατιθεμένων εργασιών. 
Σε περίπτωση παρεμβολής Σαββατοκύριακου, ο ανάδοχος μπορεί να διακόψει την εκτέλεση 
των εργασιών (Παρασκευή βράδυ, Δευτέρα πρωί) και να συνεχίσει άμεσα με την παρέλευσή 
του. 
Σε περίπτωση αποδεδειγμένης απασχόλησης του αναδόχου, σε άλλο όμοιο έργο και εφόσον 
ενημερωθεί άμεσα εγγράφως η Υπηρεσία, θα δίνεται παράταση η οποία δεν θα υπερβαίνει τις 
72 ώρες από την ειδοποίηση.  
Μετά από αναιτιολόγητη παρέλευση τετραημέρου (96 ώρες) καθυστέρησης από την ημέρα 
ειδοποίησης, η Υπηρεσία είναι ελεύθερη να απευθύνεται σε εργολάβο δικής της επιλογής και 
θα κάνει τούτο σε βάρος και δια λογαριασμό του αναδόχου, παράλληλα δε, θα επιβάλλονται 
οι προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα αναφερόμενα περί ποινικών ρητρών. 
Σε επανάληψη παρομοίου περιστατικού, η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. μετά από απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να 
καταγγείλει μονομερώς την σύμβαση, κηρύσσοντας έκπτωτο τον ανάδοχο με ότι αυτό 
συνεπάγεται.     
Σε περίπτωση μη αιτιολογημένης καθυστέρησης, θα επιβάλλεται η οριζόμενη κατά περίπτωση 
ποινική ρήτρα. 
 
Διάρκεια  εκτέλεσης εργασιών 
Α)Ο εύλογος χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών τοποθέτησης και εξαγωγής ορίζεται: 
Για βάθη έως 100μ. 1 ημερολογιακή ημέρα (½ εξαγωγή + ½ τοποθέτηση) 
Για βάθη από 101 έως 200μ. 2 ημερολογιακές ημέρες (1 εξαγωγή +  1 τοποθέτηση) 
Για βάθη από 201 έως 390μ. 3 ημερολογιακές ημέρες (1+1/2 εξαγωγή + 1+1/2 τοποθέτηση) 
Πέραν των παραπάνω χρονικών ορίων θα επιβάλλεται η οριζόμενη ποινική ρήτρα. 
Β) Χρόνος επισκευής αντλητικού συγκροτήματος. 
Ο χρόνος επισκευής του στροβίλου & κινητήρα δεν θα ξεπερνά τις τέσσερις  ημερολογιακές 
ημέρες. 
Πέραν αυτών των χρονικών ορίων θα επιβάλλεται η οριζόμενη ποινική ρήτρα. 

 
Ποινικές ρήτρες 
Σε περίπτωση αναιτιολόγητα μη έγκαιρης επέμβασης ή καθυστέρησης ολοκλήρωσης των 
εργασιών, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα αξίας ίσης με την απώλεια εσόδων της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. 
από την μη πώληση του νερού από την σχετική γεώτρηση, σύμφωνα με τον τύπο:  

24 x D x Q x M 
(όπου D ημέρες καθυστέρησης, Q παροχή σε m3 / h, M τρέχουσα αξία m3 νερού)  
με προσαύξηση 30% κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. 
 
Δεν επιβάλλεται ποινική ρήτρα στην περίπτωση που αποδεδειγμένα στον χώρο εκτέλεσης των 
εργασιών επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, τέτοιες που να δυσχεραίνουν την 



εκτέλεση των εργασιών, ως προς τούτο θα πρέπει να ενημερωθεί εγγράφως άμεσα (fax) η 
Υπηρεσία.  

 
 

Τεχνικές προδιαγραφές υλικών 
Η τεχνική προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνικές προδιαγραφές των υλικών που ο ανάδοχος 
θα τοποθετεί σε περίπτωση κατακύρωσης για: 
Αντλητικά συγκροτήματα: Χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας από τις οποίες θα 
προκύπτουν ότι η παροχή των αντλιών θα είναι κατ' ελάχιστο 1m3/h έως 70m3/h σε 
μανομετρικό ύψος έως 400m, με διάμετρο αντλητικού συγκροτήματος έως 10'' με τον 
αντίστοιχο κινητήρα. Στις χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας θα υπάρχουν επίσης οι 
διαστάσεις των αντλητικών συγκροτημάτων κ.τ.λ. 
Οι καμπύλες απόδοσης των αντλητικών συγκροτημάτων θα είναι οι επίσημες του 
κατασκευαστή και θα περιλαμβάνουν το μανομετρικό (m), απορροφημένη ισχύ (kw), βαθμό 
απόδοσης (%) και NPSH (m) σε σχέση με την αποδιδόμενη παροχή (m3/h). 
Οι υποβρύχιοι κινητήρες θα είναι ασύγχρονοι, βραχυκυκλωμένου δρομέα, υδρόψυκτοι- 
υδρολίπαντοι, επαναπεριελίξιμοι κατά NEMA. 
Τα ανταλλακτικά των αντλητικών συγκροτημάτων θα είναι του εργοστασίου κατασκευής του 
αντλητικού συγκροτήματος.      
 Στην τεχνική προσφορά θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή των αντλητικών 
συγκροτημάτων ή του νόμιμου αντιπροσώπου, ότι σε περίπτωση κατακύρωσης θα 
προμηθεύσει τον συμμετέχοντα με αντλητικά συγκροτήματα καθώς και με ανταλλακτικά 
αυτών. 
Σωληνώσεις: Θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή του εργοστασίου ότι σε 
περίπτωση κατακύρωσης της «Επισκευές και Συντηρήσεις Μηχανημάτων –Τεχνικών 
Εγκαταστάσεων-Λοιπού Εξοπλισμού Ύδρευσης έτους 2020» της Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδας στο 
συμμετέχοντα, θα προμηθεύσει  με σωλήνες και λοιπά παρελκόμενα υλικά (μούφες κλπ) καθ’ 
όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Επίσης, θα υποβληθούν τεχνικά εγχειρίδια με τα 
κατασκευαστικά στοιχεία των σωλήνων. 
Ηλεκτρικοί πίνακες: Οι ηλεκτρικοί πίνακες θα έχουν την ικανότητα να τροφοδοτούν κινητήρες 
έως 150ΗΡ με όποια μέθοδο εκκίνησης επιλέγει κατά περίπτωση η Υπηρεσία (Υ/Δ, soft starter, 
inverter). Θα υποβληθούν υπεύθυνες δηλώσεις του κατασκευαστή των πινάκων ότι σε 
περίπτωση κατακύρωσης της «Επισκευές και Συντηρήσεις Μηχανημάτων –Τεχνικών 
Εγκαταστάσεων-Λοιπού Εξοπλισμού Ύδρευσης έτους 2020 » της Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδας στο 
συμμετέχοντα θα τον προμηθεύει  με ηλεκτρικούς πίνακες καθ' όλη την διάρκεια της 
σύμβασης. Ο κατασκευαστής των πινάκων θα διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001 για κατασκευή 
και εμπορία, αντίγραφο του οποίου θα υποβληθεί στην τεχνική προσφορά. 
Καλώδια: Υπεύθυνη δήλωση του αντιπροσώπου των καλωδίων με την οποία θα δηλώνεται ότι 
θα προμηθεύσει με πάσης φύσεως καλώδια τον συμμετέχοντα καθ' όλη την διάρκεια της 
σύμβασης. Επίσης θα υποβληθούν τεχνικά εγχειρίδια των προσφερόμενων καλωδίων. 
Διόρθωση cosφ: Σε κάθε πίνακα  θα τοποθετηθεί διάταξη μείωσης της αέργου ισχύος (ΚΥΑ 
Δ5/ΗΛ/Β/Φ1.α/9021/2005 – ΦΕΚ Β΄΄689), σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. 
Σε κάθε περίπτωση, το cosφ θα διατηρείται μεγαλύτερο από 0.95 και θα προσεγγίζει το 1. Οι 
τιμές σε αυτή την περίπτωση θα προκύπτουν από επίσημο τιμοκατάλογο (τιμές εμπορίου) των 
προϊόντων που χρησιμοποίησε ή από τιμολόγιο αγοράς. Στην τεχνική προσφορά θα 
υποβληθούν τεχνικά εγχειρίδια των υλικών (κουτιά και υλικά πινάκων, πυκνωτές κλπ) που 



πρόκειται να χρησιμοποιεί ο κατασκευαστής κατά την κατασκευή των πινάκων διόρθωσης 
συνημίτονου. 
 
Ασύρματο σύστημα τηλεχειρισμού αντλίας από δεξαμενή με ηλιακό φορτιστή: 
Δίνει αυτόματα εντολή για το γέμισμα δεξαμενής από αντλία ,που βρίσκεται σε 
απόσταση μερικών χιλιομέτρων. Ανάλογα με τις συνθήκες διάδοσης ,έχει εμβέλεια από 3 έως 
15 Km. Οι εντολές που αποστέλλονται είναι απόλυτα κωδικοποιημένες και είναι αδύνατο να 
παραβιαστούν. Το σύστημα είναι κατασκευασμένο να λειτουργεί χωρίς ρεύμα δικτύου, 
χρησιμοποιώντας την ηλιακή ενέργεια η οποία μέσω του ενσωματωμένου ηλιακού φορτιστή 
και της μπαταρίας τροφοδοτεί τη συσκευή. 
Το σύστημα αποτελείται τουλάχιστον από: 
Σταθερό πομπό, Σταθερό δέκτη, σταθεροποιημένο τροφοδοτικό, κεραίες , ηλιακό συλλέκτη, 
Τύπος διαμόρφωσης f.s.k, τροφοδοσία 12VDC, περιοχή λειτουργίας V.H.F . 
  
 
Ασύρματο σύστημα τηλεχειρισμού αντλίας από δεξαμενή 
Δίνει αυτόματα εντολή για το γέμισμα δεξαμενής από αντλία ,που βρίσκεται σε 
απόσταση μερικών χιλιομέτρων. 
Ανάλογα με τις συνθήκες διάδοσης ,έχει εμβέλεια από 3 έως 15Km.Οι εντολές που 
αποστέλλονται είναι απόλυτα κωδικοποιημένες και είναι αδύνατο να παραβιαστούν. 
Το σύστημα αποτελείται τουλάχιστον από: 
Σταθερό πομπό, σταθερό δέκτη, σταθεροποιημένο τροφοδοτικό, κεραίες, περιοχή λειτουργίας 
V.H.F. ,τύπος διαμόρφωσης f.s.k., τροφοδοσία δέκτη 230V aAC / 50hz 
 
 
Τηλεχειρισμός αντλίας μέσω GSM. 
Συσκευή για τον Τηλεχειρισμό μέσω κινητής τηλεφωνίας οποιουδήποτε αντλιοστασίου με 
επιβεβαίωση λειτουργίας και ειδοποίηση βλάβης. Ο τηλεχειρισμός πραγματοποιέιται με την 
αποστολή γραπτών μηνυμάτων SMS και αναπάντητων κλήσεων προς συσκευές κινητών 
τηλεφώνων.  
 Τροφοδοσία 230VAC / 50Hz, µέγιστη κατανάλωση 10W 
 MODEM Quad-Band EGSM 850/900/1800/1900. 

 
Εκκινητές ομαλής εκκίνησης  
Ομαλός εκκινητής θα διαθέτει :  
 Δυνατότητα έλεγχου ροπής.   
 Ενσωματωμένο ρελέ.    
 Ηλεκτρονική προστασία από υπερφόρτιση του κινητήρα. 
 Αναλογική έξοδος για σύνδεση με PLC και λήψη ενδείξεων. 
Ο ομαλός εκκινητής θα επενεργεί σε τουλάχιστον 2 φάσεις του δικτύου. 

 
Σχετικό πληροφοριακό υλικό που να αποδεικνύει ότι τα προσφερόμενα είδη είναι συμβατά με 
τις οριζόμενες στο «Τεχνικές προδιαγραφές» (τεχνικά φυλλάδια, τεχνικά στοιχεία, πρότυπα, 
διαστάσεις, συνδεσμολογίες, εγχειρίδια, ιδιότητες, διαστάσεις, βάρη, αντοχές, μεγέθη, τομές, 
υλικά κατασκευής, λειτουργικά χαρακτηριστικά, φωτογραφικό υλικό, κ.τ.λ 



Τα υλικά, που κρίνεται από την επίβλεψη, ότι πρέπει να αντικατασταθούν θα έχουν τα ίδια  
τεχνικά χαρακτηριστικά με τα «άχρηστα», θα τηρούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ και όπου δεν 
υπάρχουν θα είναι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Όποια υλικά απαιτηθεί να 
αντικατασταθούν, των οποίων η τιμή αποδεικνύεται από τους επισήμους τιμοκατάλογους των 
προμηθευτών του αναδόχου, θα ακολουθήσουν την έκπτωση της κατηγορίας Β (βοηθητικών 
υλικών) .   
Όταν θα επισκευάζονται αντλίες και κινητήρες πριν από την επανατοποθέτηση τους, εάν 
ζητηθεί θα κατατίθεται στην επιτροπή παραλαβής φύλλο δοκιμών με τα  τεχνικά 
χαρακτηριστικά  μετά την επισκευή. 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Θραψανό 14/06/2021 

Η Προϊσταμένη της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
 

ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΔΑΓΚΩΝΑΚΗ 

 
Αρκαλοχώρι 14/06/2021 

Ο Συντάξας 
 
 

ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 
 
 



  

 

      

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 

 

 

 

 

 

Μελέτη: Επισκευές και Συντηρήσεις  

Μηχανημάτων –Τεχνικών Εγκαταστάσεων- 

Λοιπού Εξοπλισμού Ύδρευσης έτους 2021 

 

Προϋπολογισμός : 71.920,00€  

(Συμπ./νου Φ.Π.Α.)                                                  

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Α.1 ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  

 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ή ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΑΛΑΓΚΟ 

  
  
  

Τιμή μονάδας €  
(χωρίς ΦΠΑ) 

Στήλη έως 3'' 0-24 μέτρα 180,00 

Στήλη έως 3'' 24-40 μέτρα 220,00 

        

ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ       

Στήλη 2+1/2’’, 3’’ 0-24 μέτρα 220,00 

Στήλη 2+1/2’’, 3’’ 24-50 μέτρα 310,00 

Στήλη 2+1/2’’, 3’’ 51-100 μέτρα 400,00 

Στήλη 2+1/2’’, 3’’ 101-200 μέτρα 610,00 

Στήλη 2+1/2’’, 3’’ 201-300 μέτρα 800,00 

Στήλη 2+1/2’’, 3’’ 301- μέτρα 900,00 

        

Στήλη 4’’ 0-50 μέτρα 350,00 

Στήλη 4’’ 51-100 μέτρα 530,00 

Στήλη 4’’ 101-150 μέτρα 700,00 



Στήλη 4’’ 151-200 μέτρα 850,00 

Στήλη 4’’ 201-250 μέτρα 1.050,00 

Στήλη 4’’ 251-300 μέτρα 1.250,00 

Στήλη 4’’ 301-350 μέτρα 1.500,00 

Στήλη 4’’ 351-400 μέτρα 1.725,00 

Στήλη 4’’ 401- ……. μέτρα 1.850,00 

 

Στήλη 5’’ 0-50 μέτρα 450,00 

Στήλη 5’’ 51-100 μέτρα 610,00 

Στήλη 5’’ 101-150 μέτρα 800,00 

Στήλη 5’’ 151-200 μέτρα 960,00 

Στήλη 5’’ 201-250 μέτρα 1.320,00 

Στήλη 5’’ 251-300 μέτρα 1.600,00 

Στήλη 5’’ 301-350 μέτρα 1.800,00 

Στήλη 5’’ 351-400 μέτρα 2.200,00 

Στήλη 5’’ 401…... μέτρα 2.500,00 

    

Επιφανειακό αντλητικό συγκρότημα - 
Μπούστερ 

2''-4'' τεμ 250,00 

    

Α.2 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

ΕΡΓΑΣΙΑ Μ.Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ € 
(χωρίς ΦΠΑ) 

Αποσυναρμολόγηση αντλίας Τεμ 150,00 

Συναρμολόγηση αντλίας Τεμ 150,00 

Αποσυναρμολόγηση κινητήρα Τεμ 100,00 

Συναρμολόγηση κινητήρα Τεμ 100,00 

Δοκιμή αντλητικού συγκροτήματος 6 ' ' Τεμ 150,00 

Δοκιμή αντλητικού συγκροτήματος 8 ' ' Τεμ 180,00 

Δοκιμή αντλητικού συγκροτήματος 10 ' ' Τεμ 240,00 

Καθαρισμός γεώτρησης σε βάθος 0 - 100η Τεμ 1.400,00 

Καθαρισμός γεώτρησης σε βάθος 101- 200η Τεμ 2200,00 

Καθαρισμός γεώτρησης σε βάθος 201 - 300η Τεμ 4.000,00 

Καθαρισμός γεώτρησης σε βάθος 301 - 450η Τεμ 6.000,00 

Περιέλιξη ηλεκτροκινητήρα 6" 10HP Τεμ 348,00 

Περιέλιξη ηλεκτροκινητήρα 6" 15HP Τεμ 475,00 

Περιέλιξη ηλεκτροκινητήρα 6" 20HP Τεμ 576,00 



Περιέλιξη ηλεκτροκινητήρα 6" 30HP Τεμ 750,00 

Περιέλιξη ηλεκτροκινητήρα 6" 40HP Τεμ 973,00 

Περιέλιξη ηλεκτροκινητήρα 6" 50HP Τεμ 1.188,00 

Περιέλιξη ηλεκτροκινητήρα 8" 50HP Τεμ 1.216,00 

Περιέλιξη ηλεκτροκινητήρα 8" 60HP Τεμ 1.344,00 

Περιέλιξη ηλεκτροκινητήρα 8" 70HP Τεμ 1.542,00 

Περιέλιξη ηλεκτροκινητήρα 8" 80HP Τεμ 1.740,00 

Περιέλιξη ηλεκτροκινητήρα 8" 90HP Τεμ 2.018,00 

Περιέλιξη ηλεκτροκινητήρα 8" 100HP Τεμ 2.280,00 

Περιέλιξη ηλεκτροκινητήρα 8" 125HP Τεμ 2.520,00 

Περιέλιξη ηλεκτροκινητήρα 10" 125HP Τεμ 2.529,00 

Περιέλιξη ηλεκτροκινητήρα 10" 150HP Τεμ 2.760,00 

Σετ θρως κινητηρα 6" 10HP-30HP Τεμ 450,00 

Σετ θρως κινητηρα 6" 35HP-60HP Τεμ 780,00 

Σετ θρως κινητηρα 8" 50HP-70HP Τεμ 1.000,00 

Σετ θρως κινητηρα 8" 80HP-125HP Τεμ 1.250,00 

Β. ΟΜΑΔΑ  ΥΛΙΚΑ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

 Β.1.ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ - ΚΟΝΤΟΣΩΛΗΝΑ 

Είδος Διατομή Μονάδα 
μέτρησης 

Πάχος σωλήνας Τιμή 
μονάδος. 
€ (χωρίς 
ΦΠΑ) 

Σωλήνας με μούφα 9cm 2 ½’' μέτρα 5,5χλτ 27,5 

Σωλήνας με μούφα 9cm 3 ‘’ μέτρα 5,5χλτ 30,8 

Σωλήνας με μούφα 9cm 4 ‘’ μέτρα 6χλτ 40,7 

Σωλήνας με μούφα 9cm 5 ‘’ μέτρα 6,6χλτ 55,00 

Σωλήνας με μούφα 11 cm 4 ‘’ μέτρα 6χλτ 43,70 

Σωλήνας με μούφα 11 cm 5’’ μέτρα 6,6χλτ 58,00 

Κοντοσώληνο αντλητικού 2 ½’' τεμ 5,5χλτ 60,00 

Κοντοσώληνο αντλητικού 3’’ τεμ 5,5χλτ 70,00 

Κοντοσώληνο αντλητικού 4’’ τεμ 6χλτ 80,00 

Κοντοσώληνο αντλητικού 5’’ τεμ 6,6χλτ 93,00 

Κοντοσώληνο συστολικό 2 1/2΄’Χ 3 ' ' τεμ 5,5χλτ 78,00 

Κοντοσώληνο συστολικό 3’’ Χ 4 ‘’ τεμ 6χλτ 93,00 

Κοντοσώληνο συστολικό 4’’Χ 5'' τεμ 6,6χλτ 98,00 



Κοντοσώληνο συστολικό 3’’Χ 5'' τεμ 6χλτ 98,00 

Ψυκτικός μανδύας υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος 

 6’’   Τεμ  200 

 8’’   Τεμ 300 

Προστατευτικά καλωδίων   

4’’   τεμ 20,00 

5’’   τεμ 25,00 

Σωλήνα ΡΕ (για την μέτρηση της υδροστατικής στάθμης) - Φ32 
/6 Atm     Mέτρα 0,76 € 

Καμπύλη οξυγόνου - 4" τεμ 6,62 € 

Καμπύλη οξυγόνου (με φλάντζα και πάσο) - 2" τεμ 72,00 € 

Καμπύλη οξυγόνου (με φλάντζα και πάσο) - 2 1/2" τεμ 76,00 € 

Καμπύλη οξυγόνου (με φλάντζα και πάσο) - 3" τεμ 82,00 € 

Καμπύλη οξυγόνου (με φλάντζα και πάσο) - 4" τεμ 95,00 € 

Καμπύλη οξυγόνου (με φλάντζα και πάσο) - 5" τεμ 105,00 € 

Φλάντζα ανάρτησης - 12" τεμ 78,00 € 

Φλάντζα ανάρτησης - 6" τεμ 45,00 € 

Φλάντζα ανάρτησης - 8" τεμ 55,00 € 

Φλάντζα ανάρτησης - 10" τεμ 63,00 € 

Βάνα Εμφραξης - Φ50/16 Atm τεμ 70,00 € 

Βάνα Εμφραξης - Φ80/16 Atm τεμ 105,00 € 

Βάνα Εμφραξης - Φ100/16 Atm τεμ 120,00 € 

Βαλβίδα αντεπιστροφής - Φ50/16 Atm τεμ 75,00 € 

Βαλβίδα αντεπιστροφής - Φ80/16 Atm τεμ 110,00 € 

Βαλβίδα αντεπιστροφής - Φ100/16 Atm τεμ 130,00 € 

Βαλβίδα αντεπιστροφής - Φ125/16 Atm τεμ 150,00 € 

   

   

Β.2.ΚΑΛΩΔΙΑ  

 Β.2.1. Ηλεκτρικές γραμμές παροχής 

Καλώδιο ΝΥΥ σε σιδηροσωλήνα γαλβανισμένη – πράσινη ετικέτα, εκσκαφή, επίχωση – 
επαναφορές δαπέδων κλπ σε οποιοδήποτε έδαφος. 

Ηλεκτρική γραμμή 5x10mm2/Φ29 1m 19,00 

Ηλεκτρική γραμμή 5x16mm2/Φ36 1m 29,00 

Ηλεκτρική γραμμή 5x25mm2/Φ36 1m 46,00 

Ηλεκτρική γραμμή 3x70+35+(1x50)mm2 / 2 ½’’ 1m 105,00 



Ηλεκτρική γραμμή 3x95+50+(1x70)mm2 / 2 ½’’ 1m 150,00 

Ηλεκτρική γραμμή 3x120+70+(1x70)mm2 / 3’’ 1m 185,00 

Ηλεκτρική γραμμή 3x150+70+(1x95)mm2 / 3’’ 1m 230,00 

Ηλεκτρική γραμμή 3x185+70+(1x95)mm2 / 3’’ 1m 250,00 

Ηλεκτρική γραμμή 3x240+120+(1x120)mm2 / 3’’ 1m 300,00 

 Β.2.2. Γραμμές καλωδίων υποβρύχιων συγκροτημάτων  

ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ Μ.Μ Τιμή μονάδας €  (χωρίς ΦΠΑ) 

ΝΥΥ ΗΟ7RΝ-F 

Καλώδιο 3x1,5 mm2 Μέτρα  1,20 1,20 

Καλώδιο 3x2,5 mm2 Μέτρα  2,80 3,50 

Καλώδιο 3x4 mm2 Μέτρα  4,35 5,40 

Καλώδιο 3x6 mm2 Μέτρα  5,90 7,40 

Καλώδιο 3x10 mm2 Μέτρα  9,50 11,80 

Καλώδιο 3x16 mm2 Μέτρα  14,50 18,50 

Καλώδιο 3x25mm2 Μέτρα  22,00 27,50 

Καλώδιο 3x35 mm2 Μέτρα  30,00 37,00 

Καλώδιο 3x50 mm2 Μέτρα  42,00 52,00 

Καλώδιο 3x70 mm2 Μέτρα  57,00 72,00 

Καλώδιο 1x50 mm2 Μέτρα  13,50 17,00 

Καλώδιο 1x70 mm2 Μέτρα  19,00 24,00 

Καλώδιο 1x95 mm2 Μέτρα  26,00 32,00 

Καλώδιο 1x120 mm2 Μέτρα  32,00 40,00 

Καλώδιο 1x150 mm2 Μέτρα  23,80 45,00 

Καλώδιο 1x185 mm2 Μέτρα  45,00 50,00 

Β.3. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Μ.Μ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ €            
(χωρίς ΦΠΑ) 

Εκκινητές ομαλής εκκίνησης    11KW τεμ 590,00 

Εκκινητές ομαλής εκκίνησης    15KW τεμ 620,00 

Εκκινητές ομαλής εκκίνησης    18,5KW τεμ 690,00 

Εκκινητές ομαλής εκκίνησης    22KW τεμ 820,00 

Εκκινητές ομαλής εκκίνησης    30KW τεμ 1000,00 



Εκκινητές ομαλής εκκίνησης    37KW τεμ 1120,00 

Εκκινητές ομαλής εκκίνησης    45KW τεμ 1265,00 

Εκκινητές ομαλής εκκίνησης    55KW τεμ 1375,00 

Εκκινητές ομαλής εκκίνησης    75KW τεμ 1395,00 

Εκκινητές ομαλής εκκίνησης    90KW τεμ 1800,00 

Εκκινητές ομαλής εκκίνησης    110KW τεμ 1930,00 

Εκκινητές ομαλής εκκίνησης    132KW τεμ 2100,00 

Τηλεχειρισμός δεξαμενής-αντλίας μέσω GSM τεμ 1200,00 

Τηλεχειρισμός δεξαμενής-αντλίας μέσω VHF  τεμ 1300,00 

Τηλεχειρισμός δεξαμενής-αντλίας μέσω VHF με 
ηλιακό φορτιστή. 

τεμ 1.500,00 

Επιτηρητής ασυμμετρίας 3Τ                                 τεμ 32,00 

Επιτηρητής στάθμης υγρών 230V τεμ 28,00 

Χρονικό 0-10min 230V τεμ 19,00 

Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες ισχύος      11KW τεμ 49,00 

Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες ισχύος      15KW τεμ 72,00 

Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες ισχύος      18,5KW τεμ 88,00 

Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες ισχύος      22KW τεμ 125,00 

Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες ισχύος      30KW τεμ 181,00 

Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες ισχύος      37KW τεμ 215,00 

Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες ισχύος      45KW τεμ 260,00 

Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες ισχύος      55KW τεμ 310,00 

Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες ισχύος      75KW τεμ 340,00 

Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες ισχύος      90KW τεμ 420,00 

Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες ισχύος      110KW τεμ 610,00 

Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες ισχύος      140KW τεμ 805,00 

Ηλεκτρικό floater με καλώδιο ΝΥΥ 3*1,5 mm2 μήκος 
1m  

τεμ 
25,00 

Xρονικό καθυστέρησης 1-15 λεπτών τύπου λυχνίας  τεμ 40,00 

Xρονικό καθυστέρησης 1-15 δευτερολέπτων τύπου 
λυχνίας 

τεμ 
40,00 

Θερμικό relais 1-12 A τεμ 65,00 

Θερμικό relais 16-24 A τεμ 73,00 

Θερμικό relais 23-32 A τεμ 70,00 

Θερμικό relais 30-40 A τεμ 75,00 

Θερμικό relais 37-50 A τεμ 75,00 

Θερμικό relais 48-65 A τεμ 80,00 

Θερμικό relais 55-70 A τεμ 93,00 

Θερμικό relais 63-80 A τεμ 100,00 



Θερμικό relais 80-104 A τεμ 113,00 

Χρονοδιακόπτης τύπου ράγας τεμ 45,00 

Ενισχυτής floater τεμ 30,00 

Ηλεκτρόδια στάθμης τεμ 8,00 

Βοηθητικές επαφές τεμ 6,70 

Ασφάλεια υπερταχείας gR 16-80A Τεμ 45,00 

Ασφάλεια υπερταχείας gR 100A Τεμ 48,00 

Ασφάλεια υπερταχείας gR 125A Τεμ 58,00 

Ασφάλεια υπερταχείας gR 160A Τεμ 133,00 

Ασφάλεια υπερταχείας gR 200A Τεμ 145,00 

Ασφάλεια υπερταχείας gR 250A Τεμ 155,00 

Ασφάλεια υπερταχείας gR 350A Τεμ 185,00 

Ασφάλεια υπερταχείας gR 450A Τεμ 200,00 

Ασφάλεια υπερταχείας gR 500A Τεμ 200,00 

Ασφαλειοβάση για ασφάλεια μεγεθ 000 Τεμ 6,00 

Ασφαλειοβάση για ασφάλεια μεγέθ 00 Τεμ 6,00 

Ασφαλειοβάση για ασφάλεια μεγέθ 1 Τεμ 15,00 

Ασφαλειοβάση για ασφάλεια μεγέθ 2 Τεμ 20,00 

*Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται η εργασία εξαγωγής του 

 κατεστραμμένου εξαρτήματος και η τοποθέτηση - σύνδεση του νέου εξαρτήματος. 

Β.4. ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Μ.Μ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ €            
(χωρίς ΦΠΑ) 

Πυκνωτής 5 Κvar Τεμ 108,00 

Πυκνωτής 6,25 Κvar Τεμ 112,00 

Πυκνωτής 7,5 Κvar Τεμ 117,00 

Πυκνωτής 10 Κvar Τεμ 122,00 

Πυκνωτής 12,5 Κvar Τεμ 128,00 

Πυκνωτής 15 Κvar Τεμ 140,00 

Πυκνωτής 20 Κvar Τεμ 185,00 

Διακόπτης φορτίου 40Α Τεμ 23,00 

Διακόπτης φορτίου 63Α Τεμ 25,00 

Διακόπτης φορτίου 80Α Τεμ 35,00 

Διακόπτης φορτίου 100Α Τεμ 40,00 

Διακόπτης φορτίου 125Α Τεμ 54,00 



Διακόπτης φορτίου 160Α Τεμ 79,00 

Διακόπτης φορτίου 200Α Τεμ 110,00 

Διακόπτης φορτίου 250Α Τεμ 130,00 

Ασφάλεια HBC gG 6 - 40 A Τεμ 12,00 

Ασφάλεια HBC gG 50A - 80A Τεμ 22,00 

Ασφαλειοθήκη 1Ρ ή Ν έως 40Α Τεμ 11,00 

Ασφαλειοθήκη 1Ρ ή Ν έως 80Α Τεμ 15,00 

Ρελέ πυκνωτών 12,5 Κvar Τεμ 53,00 

Ρελέ πυκνωτών 15 Κvar Τεμ 61,00 

Ρελέ πυκνωτών 20 Κvar Τεμ 70,00 

Ρελέ πυκνωτών 25 Κvar Τεμ 86,00 

Ρελέ πυκνωτών 30 Κvar Τεμ 116,00 

Ρελέ πυκνωτών 40 Κvar Τεμ 152,00 

Ρελέ πυκνωτών 60 Κvar Τεμ 220,00 

Πίνακας ερμάριο  Τεμ 500,00 

Όργανο αυτόματης αντιστάθμισης 6 βημ. Τεμ 400,00 

Β.5. ΜΗ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
Οτιδήποτε μη αναφερόμενο ανταλλακτικό στο παρών τιμολόγιο θα τιμολογείται 
σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο της εταιρείας που το κατασκευάζει με την 
έκπτωση της κατηγορίας. 

 

 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Θραψανό 14/06/2021 
Η Προϊσταμένη της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 

ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΔΑΓΚΩΝΑΚΗ 

 

Αρκαλοχώρι14/06/2021 
Ο Συντάξας 

 
 

ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 



 
 
      
 

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 

 
 
 
 
 

Μελέτη: Επισκευές και Συντηρήσεις  
Μηχανημάτων –Τεχνικών Εγκαταστάσεων- 
Λοιπού Εξοπλισμού Ύδρευσης έτους 2021 
 
Προϋπολογισμός : 71.920,00€  
(Συμπ./νου Φ.Π.Α.)                                                  
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
ΤΕΜ 1 23.200,00 23.200,00 

2 

ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ 
ΑΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 

ΤΕΜ 1 34.800,00 34.800,00 

ΣΥΝΟΛΟ 58.000,00 

 ΦΠΑ 24% 13.920,00 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ); 71.920,00 

Οι ποσότητες των εργασιών και υλικών της παρούσας είναι οι εκτιμώμενες για τις ανάγκες 
επισκευών και συντηρήσεων των γεωτρήσεων της  ΔΕΥΑ Μινώα Πεδιάδας . Με δεδομένο ότι η 
λειτουργία των αντλητικών συγκροτημάτων υπόκεινται σε πολλούς αστάθμητους παράγοντες οι 
οποίοι δεν μπορούν να προβλεφθούν από πριν , η ΔΕΥΑ Μινώα Πεδιάδας μπορεί να αυξομειώσει 
τις ποσότητες υλικών και εργασιών χωρίς να προκαλείται υπέρβαση της συνολικής συμβατικής 
αξίας. 

 

 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ  14/06/2021 

ΘΡΑΨΑΝΟΣ  14/06/2021 Ο Συντάξας 
ΠΡΟΙΣΤ/ΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 
 
 

 

Ζαχαρένια Δαγκωνάκη Φραγκάκης Νικόλαος 

  



 
 
    

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 

 
 
 
 
 

Μελέτη: Επισκευές και Συντηρήσεις  
Μηχανημάτων –Τεχνικών Εγκαταστάσεων- 
Λοιπού Εξοπλισμού Ύδρευσης έτους 2021 
 
Προϋπολογισμός : 71.920,00€  
(Συμπ./νου Φ.Π.Α.)                                                  
 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
'' ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ –ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ- 

ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021" 
 

Του .............................................................................................................................................................................  
Με έδρα .............................................................. Οδός .......................................... αριθμ ...............  
Τ. Κ ....................Τηλ ..................................  Κινητό ................................ FAΧ ...................................  

  Αφού έλαβα γνώση της διακήρυξης της δημοπρασίας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα 
και των λοιπών στοιχείων δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της 
προμήθειας και εργασιών, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι 
πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας και 
των εργασιών με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης 

Α. Ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών των εργασιών του καταλόγου της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών ______________________________ τοις εκατό (ολογράφως) ______________% (αριθμητικά). 
 
Β. Ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών των υλικών του καταλόγου της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών __________________________ τοις εκατό (ολογράφως) __________________% (αριθμητικά). 
 
Γ. Ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών των αντλητικών και ανταλλακτικών αυτών του 
επίσημου τιμοκαταλόγου της εταιρίας _____________________________ τοις εκατό (ολογράφως) 
_______________% (αριθμητικά). 
 
Μειοδότης ανακηρύσσεται αυτός που έχει το μεγαλύτερο Σ, σύμφωνα με τον ακόλουθο 
αριθμητικό τύπο: 

Σ = (Αx30%) + (Bx20%) + (Γx50%) 
 

όπου Α, Β, Γ τα ποσοστά έκπτωσης στις αντίστοιχες κατηγορίες. 
 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Αρκαλοχώρι  ..../ ..... /2021 

ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ  14/06/2021 Ο Προσφέρων 
ΠΡΟΙΣΤ/ΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ   

Ζαχαρένια Δαγκωνάκη   
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΕΕΕΣ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
(ΤΕΥΔ) 
 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
 
Στοιχεία της δημοσίευσης 
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, 
υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του 
ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης: 
 
Προσωρινός αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός [], ημερομηνία [], σελίδα [] 
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: [][][][]/S [][][][][][]0000/S 000-0000000 
 
 
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν 
δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να 
συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο) 
 
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο: (ΑΔΑΜ ………………………………………………….Προκήρυξης στο 
ΚΗΜΔΗΣ]) 
 
 
Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης. 
 
Ταυτότητα του αγοραστή 
Επίσημη ονομασία:Δ.Ε.Υ.Α  ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:099282731 
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):www.deyamp.gr 
Πόλη:ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ 
Οδός και αριθμός:ΚΟΡΑΗ 1  
Ταχ. κωδ.:70300 
Αρμόδιος επικοινωνίας:ΝΙΚΟΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ 
Τηλέφωνο:28910 22222 
φαξ: 
Ηλ. ταχ/μείο: info@deyamp.gr 
Χώρα:GR 
 
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
 
Τίτλος: Επισκευές και συντηρήσεις  Μηχανημάτων – τεχνικών εγκαταστάσεων – λοιπού εξοπλισμού 
ύδρευσης έτους 2021.  
Σύντομη περιγραφή: 
Το αντικείμενο της παρούσας αποτελείται από τις εργασίες που απαιτούνται για την επισκευή , συντήρηση των 
αντλητικών εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΜΠ , καθώς και την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών για την 
αποκατάσταση των προβλημάτων που παρουσιάζονται.   
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα (εάν υπάρχει):ΑΡ. ΜΕΛ. 11/2021 



Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Επωνυμία: 
Οδός και αριθμός: 
Ταχ. κωδ.: 
Πόλη: 
Χώρα: 
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 
Ηλ. ταχ/μείο: 
Τηλέφωνο: 
φαξ: 
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει 
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει): 
 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 
Ναι / Όχι 
Ναι / Όχι 
% 
- 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 
 
Ναι / Όχι 
- 
- 
- 
Ναι / Όχι 
Ναι / Όχι 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 
 
Ναι / Όχι 
- 
- 
- 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 
 
 
- 
 
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1 
Όνομα: 
Επώνυμο: 
Ημερομηνία γέννησης: 
Τόπος γέννησης: 
Οδός και αριθμός: 
Ταχ. κωδ.: 
Πόλη: 
Χώρα: 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχ/μείο: 



Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
Ναι / Όχι 
- 
Ταυτότητα της οντότητας 
- 
Τύπος ταυτότητας 
- 
- 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας 
Ναι / Όχι 
- 
Ταυτότητα της οντότητας 
- 
Τύπος ταυτότητας 
- 
- 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 

 
Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την εφαρμογή των λόγων που 
ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας: 
Ναι / Όχι 
.. 
- 
- 
- 
Ναι / Όχι 
- 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 
 
Ναι / Όχι 
.. 
- 
- 
- 
Ναι / Όχι 
- 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 



 
 
Ναι / Όχι 
.. 
- 
- 
- 
Ναι / Όχι 
- 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 
 
Ναι / Όχι 
.. 
- 
- 
- 
Ναι / Όχι 
- 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 
 
Ναι / Όχι 
.. 
- 
- 
- 
Ναι / Όχι 
- 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 
 
Ναι / Όχι 
.. 
- 
- 
- 
Ναι / Όχι 
- 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: 
Ναι / Όχι 
- 
  
Ναι / Όχι 



- 
Ναι / Όχι 
- 
Ναι / Όχι 
.. 
- 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 
 
Ναι / Όχι 
- 
  
Ναι / Όχι 
- 
Ναι / Όχι 
- 
Ναι / Όχι 
.. 
- 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 
Ναι / Όχι 
- 
Ναι / Όχι 
- 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 
 
Ναι / Όχι 
- 
Ναι / Όχι 
- 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 
 
Ναι / Όχι 
- 
Ναι / Όχι 
- 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 



- 
 
 
Ναι / Όχι 
- 
- 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 
 
Ναι / Όχι 
- 
- 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 
 
Ναι / Όχι 
- 
- 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 
 
Ναι / Όχι 
- 
- 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 
 
Ναι / Όχι 
- 
- 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 
 
Ναι / Όχι 
- 
- 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 



Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 
 
Ναι / Όχι 
- 
Ναι / Όχι 
- 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 
 
Ναι / Όχι 
- 
Ναι / Όχι 
- 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 
 
Ναι / Όχι 
- 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 
 
Ναι / Όχι 
- 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 
 
Ναι / Όχι 
- 
Ναι / Όχι 
- 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 
 
Ναι / Όχι 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 



Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
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 προκήρυξη/γνωστοποίηση ή 
στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση. 
Ναι / Όχι 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 
 
Ναι / Όχι 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 

 
Λήξη 
Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη II έως 
ΙV 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 αναφέρονται, εκτός εάν: 
 
 
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας 
με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την 
προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, 
αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή 
 
 
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 
δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή 
τους τα σχετικά έγγραφα. 
 
 
 
 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά 
των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου 
Εγγράφου Σύμβασης για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι. 
 
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 
Ημερομηνία 
Τόπος 
Υπογραφή 
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