
 

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΩΝ  ΚΑΙ ΣΤΙΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.   ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Κινητά 
κιγκλιδώματα-περιφράξεις», για τη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. συνολικού ενδεικτικού κόστους  19195,20€ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές 
κλειστές προσφορές σύμφωνα με: 

 Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

 Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του 
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του 
άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

 Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 
22 του Ν. 3536/2007. 

 Την 132 / 2016 απόφαση του  Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.  με την οποία εγκρίθηκε 
η δαπάνη. 

 Τις τεχνικές προδιαγραφές (Αρ.Πρωτ: 126/17), τη Συγγραφή Υποχρεώσεων (Αρ.Πρωτ:128/17) και   
τον Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό (Αρ.Πρωτ: 127/17). 

 
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την  13/02/2017, και ώρα 12:00, στο Πρωτόκολλο  της ΔΕΠΑΝΑΛ 
Α.Ε., Διεύθυνση Ιωάννη Προκοπίδη Νέα Αλικαρνασσός (Έναντι γηπέδου Ηροδότου). 
Πληροφορίες  δίνονται από το γραφείο της εταιρείας    Τηλ.: 2810. 229.479 – 2810.390.177,  όλες τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

Όλα τα έγγραφα της Σύμβασης Θα αναρτηθούν στην Ηλεκτρονική διεύθυνση της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε 
www.depanal.gr και στην Ηλεκτρονική διεύθυνση  του Δήμου Ηρακλείου 
www.heraklion.gr/press/auction  - (διακηρύξεις δημοπρασίες ).   

 Για την αξιολόγηση των  προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω .:       

Η απόλυτα τήρηση  των  τεχνικών προδιαγραφών .  Η κατάθεση  των δικαιολογητικών που αναφέρονται 
στη Συγγραφή  Υποχρεώσεων .Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων . 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.   Προσφορά που παρουσιάζει 
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται. 

Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.  
 
Η κατακύρωση της προμήθειας   θα γίνει  με απόφαση του  Προέδρου της  ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., σε αυτόν που 
θα προσκομίσει την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής 
για το σύνολο των ειδών.   
 
 

 Ο πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 
 
 
 

          ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
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   e-mail  info@depanal.gr 
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Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ   Π Ρ O Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 
 
Προμήθεια «Κινητά κιγκλιδώματα-περιφράξεις» του προϋπολογισμού της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., 
  έτους 2017. 

 
Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΤΕΜ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Κινητά μεταλλικά κιγκλιδώματα-περιφράξεις 

2,00μ. μήκους 
40 161,00 6440,00 

2 Κινητά μεταλλικά κιγκλιδώματα-περιφράξεις 

3,00μ. μήκους 
40 226,00 9040,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 15480,00 

    ΦΠΑ 24% 3715,20 

    ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 19195,20 

 

 
      Ο Γενικός Διευθυντής                                                          Ο Πρόεδρος  

 

 

 

 

 

         Αναγνώστου Γιάννης                                                                            Αγγελάκης Νίκος  
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              Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν      

 
     Άρθρο 1ο  
Αντικείμενο της προμήθειας είναι: “ Κινητά μεταλλικά κιγκλιδώματα-περιφράξεις” για το παρκινγκ 
της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 
 
     Άρθρο 2ο  
Ισχύουσες διατάξεις. 

Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 
Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του  
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 
Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006,   όπως προστέθηκε με την  

παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της   
παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) 
  
Αποφάσεις :  
Την 132/2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. για την έγκριση διάθεσης 
πίστωσης, με τίτλο «Κινητά μεταλλικά κιγκλιδώματα-περιφράξεις» από τον εκτελούμενο 
προϋπολογισμό έτους 2017, ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 
 

    Άρθρο 3ο  
       Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας. 
      Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για το σύνολο των ειδών, 
μετά από  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συλλογή προσφορών.  

Η κατακύρωση με απόφαση Προέδρου της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., θα γίνει σε αυτόν που προσέφερε την  
φθηνότερη τιμή και η προσφορά του είναι σύμφωνη με τις Τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί . 
 
Περιεχόμενα φακέλου ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Μέσα στον κυρίως  φάκελο της προσφοράς ο κάθε προμηθευτής θα υποβάλει κλειστό φάκελο της 
οικονομικής προσφοράς και απ’ έξω θα αναγράφει «Προμήθεια Κινητών μεταλλικών 

κιγκλιδωμάτων-περιφράξεων για τη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.». Μαζί με τον κλειστό φάκελο της οικονομικής 
προσφοράς θα πρέπει να καταθέσει στον κυρίως φάκελο: 
 
Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα πρέπει να συνοδεύεται από: 
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνουν ότι: 

α. Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης 
β. Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των ειδών για την παραγγελία, που δεν μπορεί να 

είναι μεγαλύτερος από 5 (πέντε) ημερολογιακές ημέρες.  
γ.    Να αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης Συγγραφής Υποχρεώσεων 
της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς. 

  δ.  Να αναφέρουν  ότι είναι εγγεγραμμένος σε Εμπορικό & Βιομηχανικό  Επιμελητήριο και  η  
επαγγελματική του δραστηριότητα είναι συναφή με το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης, και ότι 



αν είναι ο ανάδοχος θα προσκομίσει την Βεβαίωση του  Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
για την υπογραφή της σύμβασης. 

ε.  Να αναφέρεται  ότι ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά 
ενήμερος. 
 

Η μη τήρηση του παρόντος άρθρου από τους προμηθευτές επιφέρει την ποινή της αποβολής από την 
περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού. 

 
Η προσφορά θα είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέσα σε φάκελο κλειστό, στο 
εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος της προμήθειας, «Προμήθεια Κινητών μεταλλικών 

κιγκλιδωμάτων-περιφράξεων για τη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.». και το όνομα του προμηθευτή. 
 
  Άρθρο 4ο  
      Ανακοίνωση αποτελέσματος. 
   Μετά την κατακύρωση της προμήθειας ο ανάδοχος θα  παραλάβει μέσω εγγράφου mail ή φαξ το 
έγγραφο της ανακοινώσεως του αποτελέσματος και αυτόματα είναι δυνατόν να ξεκινήσουν παραγγελίες 
από την  ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. για την παραπάνω προμήθεια.    
 

 Άρθρο 5ο  
    Σύμβαση. 
      Τα στοιχεία της Σύμβασης που θα υπογράψει ο ανάδοχος θα είναι : η συγγραφή υποχρεώσεων, οι 
τεχνικές προδιαγραφές, ο ενδεικτικός  προϋπολογισμός και η προσφορά του αναδόχου. 
 
  Άρθρο 6ο  
Χρόνος παράδοσης. 
Τα έξοδα αποστολής της προμήθειας, επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 
Κατά την παραλαβή των ειδών θα εκδοθεί και το αντίστοιχο παραστατικό των ειδών που παραλήφθηκαν.  
Ως  χρόνος παράδοσης για την προμήθεια της παραγγελίας, ορίζεται το χρονικό διάστημα των  15 
ημερών  ( Δεκαπέντε )  ημερών  από την ημερομηνία αποστολής της παραγγελίας. 
   
 Άρθρο 7ο  
Εκπρόθεσμη παράδοση υλικών  
1.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 209 του Ν.4412/2016, επιβάλλεται 
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
2.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. 
3.Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου της  ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. , 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 προμηθευτής και παρατείνεται, 
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 
 
Άρθρο 8ο  
Παραλαβή Υλικών προμήθειας   
1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του 
Ν.4412/2016. 
2.Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να 
παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. 
 
 Άρθρο 9ο  

Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση 



1.Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του Προέδρου της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., 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. 
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 
προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο προμηθευτής 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. 
2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την 
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να 
παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε  μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την 
ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί 
ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν 
από την εκπνοή της, με απόφαση του Προέδρου της  ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. με την οποία και επιβάλλεται 
πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η 
προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα 
ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις. 
3.Με απόφαση του Προέδρου της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 
μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την 
αντικατάστασή τους . 
 
Άρθρο 10ο   
 

Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου 
Η εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή της 
υπηρεσίας. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 
Α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, 
αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στη  ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 208 τουν.4412/2016.  
Β) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».  
Γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας .   
 
 Άρθρο 11ο 
Τόπος Παράδοσης. 
Η παράδοση θα γίνει σε μέρος που θα ορίσει η υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια . 
 
                 
                       
               Ο Γενικός Διευθυντής                                                  Ο Πρόεδρος  
 
 
 
 
             Αναγνώστου  Γιάννης                                                Αγγελάκης  Νίκος    
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ΘΕΜΑ:  Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας «Κινητά κιγκλιδωμάτα-περιφράξεις», για 

τη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 
 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 και 54 παρ.7 του Ν. 4412/2016. 

3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 

3536/2007. 

4) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 

20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 

4412/2016. 

5) Την αναγκαιότητα της Προμήθειας: Αγορά κινητών κιγκλιδωμάτων-περιφράξεων για το 

παρκινγκ τη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 

6) Την 132 / 2017 απόφαση του  Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.  με την οποία εγκρίθηκε 
η δαπάνη. 

 

 Συντάσσομε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές ως εξής :   

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια μεταλλικών κινητών περιφράξεων, για την οριοθέτηση των 

χώρων στάθμευσης των εταιρειών ενοικιάσεως αυτοκινήτων στο παρκινγκ του αεροδρομίου. 

 

1. Κινητά μεταλλικά κιγκλιδώματα-περιφράξεις 2,00μ. μήκους 
 

Περιγραφή : H δομή του παραπάνω συστήματος θα πρέπει να αποτελείται, από πλαίσιο 

ορθογωνίου σχήματος, αποτελούμενο από σιδηροσωλήνες, διαστάσεων 2,00mΧ1,15m, διατομής 

Φ33Χ3mm (με απόκλιση ±10%), το οποίο θα φέρει 2 πόδια σε κάθε του άκρο και τα οποία με τη 

σειρά τους, θα πρέπει να φέρουν ελάσματα στα άκρα τους, δύο σε κάθε πλευρά του ποδιού, με 

οπή περίπου Φ12mm, προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα στερέωσης του στις επιθυμητές θέσεις 

με χρήση κοχλιών στερέωσης εδάφους. Το πλαίσιο θα πρέπει να εμπεριέχει εσωτερικά 

κατακόρυφους σιδηροσωλήνες, σε διάκενα περίπου ανά 10 εκατοστά, διατομής Φ21Χ2mm (με 

απόκλιση ±10%). Να φέρει στο ένα του άκρο τουλάχιστον δύο γάντζους και στο άλλο τουλάχιστον 

δύο θηλιές, προκειμένου να μπορούν να ενώνονται μεταξύ τους τα πλαίσια. Να είναι 

κατασκευασμένο από σιδηροσωλήνες με γαλβάνισμα εν θερμώ μετά από κατάλληλη επεξεργασία 

των επιφανειών για να μην διαβρώνεται και να σκουριάζει. Η κατασκευή τους να είναι με χάλυβα 

κατασκευών τύπου S235. 



           40 τεμάχια 

 

2. Κινητά μεταλλικά κιγκλιδώματα-περιφράξεις 3,00μ. μήκους 

 

H δομή του παραπάνω συστήματος θα πρέπει να αποτελείται, από πλαίσιο ορθογωνίου σχήματος, 

αποτελούμενο από σιδηροσωλήνες, διαστάσεων 3,00mΧ1,15m, διατομής Φ33Χ3mm (με απόκλιση 

±10%), το οποίο θα φέρει 2 πόδια σε κάθε του άκρο και τα οποία με τη σειρά τους, θα πρέπει να 

φέρουν ελάσματα στα άκρα τους, δύο σε κάθε πλευρά του ποδιού, με οπή περίπου Φ12mm, 

προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα στερέωσης του στις επιθυμητές θέσεις με χρήση κοχλιών 

στερέωσης εδάφους. Το πλαίσιο θα πρέπει να εμπεριέχει εσωτερικά κατακόρυφους σιδηροσωλήνες, 

σε διάκενα περίπου ανά 10 εκατοστά, διατομής Φ21Χ2mm (με απόκλιση ±10%). Να φέρει στο ένα 

του άκρο τουλάχιστον δύο γάντζους και στο άλλο τουλάχιστον δύο θηλιές, προκειμένου να 

μπορούν να ενώνονται μεταξύ τους τα πλαίσια. Να είναι κατασκευασμένο από σιδηροσωλήνες με 

γαλβάνισμα εν θερμώ μετά από κατάλληλη επεξεργασία των επιφανειών για να μην διαβρώνεται 

και να σκουριάζει. Η κατασκευή τους να είναι με χάλυβα κατασκευών τύπου S235. 

       40 τεμάχια 
 

Πρόσθετα Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

 Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει όλα τα εξαρτήματα και ανταλλακτικά. 

 Τα προϊόντα θα πρέπει απαραίτητα να είναι υψηλής ποιότητας και να είναι σύμφωνα και 

εναρμονισμένα με τα πρότυπα και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.   

 Ο προμηθευτής θα πρέπει να δίνει εγγύηση λειτουργίας 2 έτη. 

 Στην φωτογραφία που ακολουθεί παρακάτω παραθέτουμε περίπου τον τύπο του προϊόντος της 

προμήθειας: 

 

 

 

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ 

 

Όλες οι απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι ουσιώδης και απαράβατες, η τυχόν ύπαρξη 

απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» 

γίνεται αποδεκτή απόκλιση ± 10% της αναφερόμενης τιμής. 

 

ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

 



Εάν τα προσφερόμενα είδη, (Κινητά μεταλλικά κιγκλιδώματα-περιφράξεις), δεν εκπληρώνουν τους 

όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να τις 

αντικαταστήσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

          

   

                                                     ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ 
 

 

Ο Γενικός Διευθυντής               Ο πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 

 
 
 

 

Αναγνώστου Γιάννης                                                      Αγγελάκης Νικόλαος 
                                
 


