
 

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προμήθεια Υλικών για την επέκταση των Συστημάτων Ασφαλείας 
στο Πάρκινγκ που διαχειρίζεται η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. του Δήμου Ηρακλείου στο αεροδρόμιο Ν. Καζαντζάκης, 

συνολικού προϋπολογισμού 18.020.92€, συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ 24%. 

 

Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την παραπάνω προμήθεια. 

Αντικείμενο της προμήθειας είναι η Προμήθεια Υλικών για την επέκταση των Συστημάτων Ασφαλείας στο 

Πάρκινγκ που διαχειρίζεται η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. του Δήμου Ηρακλείου στο αεροδρόμιο Ν. Καζαντζάκης. Σύμφωνα 

με τη Μελέτη που συνέταξε η υπηρεσία μας το Ενδεικτικό Κόστος για τα παραπάνω έχει ως εξής: 

Σύστημα Ασφαλείας στο Χώρο Στάθμευσης που διαχειρίζεται η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 

 Κλειστό κύκλωμα    

α/α  Περιγραφή  Τεμ  Τιμή  Σύνολο  

   1  Κάμερα σταθερή 32 120€ 3.840 € 

2  Κάμερα κινητή 1 1.100€ 1.100€ 

3  DVR 4CH 8 130€ 1.040€ 

4  DVR 8CH 1 210€ 210€ 

5 HDD 2TB 9 90 810€ 

6  Link (πομπός) 8 150 1.200 € 

7 Link (δέκτης 360ο) 1 300€ 300€ 

8 Τροφοδοτικό 12V/10A 9 130€ 1.170 € 

9 Κουτιά στεγανά 40Χ50Χ20 8 60€ 480€ 

10 Κλειδαριά για στεγανά κουτιά 8 10€ 80€ 

11 Κουτιά διακλάδωσης 8 1€ 8€ 

12 Καλώδιο τροφοδοσίας (υλικό & εργασία) 250m 2€ 500€ 

13 Καλώδιο UTP PET (υλικό & εργασία) 200m 2€ 400€ 

14 Σωλήνα duroflex Φ20 (υλικό & εργασία) 300m 2€ 600€ 

15 Καλώδιο καμερών (υλικό & εργασία) 300m 2€ 600€ 

16 Ιστοί στήριξης 10Χ10 /4m /3mm 5 65€ 325€ 

17 Εργασία τοποθέτησης ιστού 5 40€ 200€ 

18 Εργασία εγκατάστασης ρύθμισης σταθερής κάμερας 32 25€ 800€ 

19 Εργασία εγκατάστασης ρύθμισης κινητής κάμερας 1 150€ 150€ 

20 Εργασία εγκατάστασης ρύθμισης Link 9 30€ 270€ 

 

 
ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ ▪ 71601 ▪ 
ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ 
Τηλ. 2810 229 479 ▪ 2810 390 177  
Fax 2810 244 769   
E-mail:  info@depanal.gr 

 
Ηράκλειο,  01-08-17 
Aρ. Πρωτ.: 1230 
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21 Εργασία εγκατάστασης ρύθμισης DVR 9 50€ 450€ 

 Σύνολο   14.533€ 

 ΦΠΑ 24% 3.487.92€ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%  18.020.92€ 

 

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 65/2017 απόφαση του  Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.  με την οποία εγκρίθηκε η 

δαπάνη. 

• Τις τεχνικές προδιαγραφές (Αρ.πρωτ: 1228/17), τη Συγγραφή Υποχρεώσεων (Αρ.Πρωτ:1219/17) και   τον 

Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό (Αρ.πρωτ: 1229/17). 

 

Η κατακύρωση για την παραπάνω προμήθεια θα γίνει με Απόφαση Προέδρου μετά τη γνωμοδότηση της 

αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης. 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 16 Αυγούστου 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).   

 

 

Ο πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 

  

                                                                                                        

 

                                                                                                                                                                Αγγελάκης Νικόλαο 
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ΜΕΛΕΤΗ   

Προμήθεια υλικού για την επέκταση των Συστημάτων Ασφαλείας στο χώρο 

στάθμευσης που διαχειρίζεται η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. του Δήμου Ηρακλείου στο 

αεροδρόμιο Ν. Καζαντζάκης. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ    
  

1. Τεχνική περιγραφή 

2. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

3. Συγγραφή υποχρεώσεων     
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

  
Τεχνικές Προδιαγραφές για την επέκταση των Συστημάτων Ασφαλείας στο χώρο 

στάθμευσης που διαχειρίζεται η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. του Δήμου Ηρακλείου στο αεροδρόμιο Ν. 

Καζαντζάκης.  
 

Το ήδη υπάρχων κλειστό κύκλωμα που περιλαμβάνει 8 κάμερες τύπου bullet 1000 tvl & 1 ψηφιακό καταγραφικό 

8 καναλιών  και το οποίο καλύπτει περιμετρικά την είσοδο-έξοδο του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων που 

διαχειρίζεται η εταιρεία έναντι του αεροδρομίου Ηρακλείου Ν. Καζαντζάκης σε ακτίνα 45 μέτρων. Η συνολική 

έκταση που καλύπτει το υπάρχον σύστημα ανέρχεται περίπου στα 4 στρέμματα από τα συνολικά 25 περίπου 

στρέμματα που είναι η συνολική έκταση του πάρκινγκ. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να επεκταθεί περιμετρικά 

στα όρια της συνολικής έκτασης  για την πλήρη καταγραφή και παρακολούθηση αυτής. Προκειμένου να δύναται 

να ελεγχθεί ο χώρος του δημοτικού παρκινγκ του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης θα εγκατασταθεί κλειστό 

κύκλωμα τηλεόρασης .Το σύστημα θα αποτελείται από σταθερές κάμερες με τοπικά καταγραφικά και με μία 

κινητή κάμερα τύπου (ptz) .H επικοινωνία των καταγραφικών με το σημείο διαχείρισης θα γίνεται μέσω 

ασύρματης επικοινωνίας link τα οποία θα δημιουργήσουν ένα τοπικό δίκτυο LAN με το φυλάκιο, από όπου 

μέσω του υφιστάμενου δικτύου VPN θα γίνεται η διαχείριση από τα γραφεία της ΔΕΠΑΝΑΛ. Τα καταγραφικά 

καθώς και ο υπόλοιπος εξοπλισμός θα αναρτηθούν σε υφιστάμενους ιστούς φωτισμού και σε νέους 

κατάλληλους ιστούς, που θα τοποθετηθούν  σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο. Η τροφοδοσία θα 

παρέχεται τοπικά όπου είναι εφικτό και στα σημεία που δεν υπάρχει δυνατότητα θα δοθεί παροχή από το 

φυλάκιο. Όλα τα υλικά θα είναι σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές περιγραφές. Οι θέσεις τόσο των καμερών 

όσο και του υπόλοιπου εξοπλισμού αποτυπώνεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο, η τοπολογία καθώς και ο τρόπος 

σύνδεσης αναφέρεται στο επισυναπτόμενο διάγραμμα. Το πλάνο κάλυψης του χώρου, βάσει του οποίου θα 

γίνουν και οι ρυθμίσεις των καμερών, επισυνάπτεται στην παρούσα μελέτη.  
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ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ ▪ 71601 ▪ ΝΕΑ 

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ 
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                     ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

α/α  Περιγραφή  Τεμ  

1 

ΚΑΜΕΡΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ 
 Ανάλυση 2 megapixel 

 Φακός  2,7-13,5mm Varifocal 

 Απόσταση IR 60m 

 Στεγανότητα IP 67  

32 

2 

ΚΑΜΕΡΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ 
 Ανάλυση 2 megapixel 

 ZOOM  οπτικό 30Χ 

 Φακός  4,5-135mm  

 Απόσταση IR 150m 

 Στεγανότητα IP 66  

 Προεπιλεγμένες θέσεις 300 

 Ρύθμιση ταχύτητας περιστροφής 

1 

 

3 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ 8 ΚΑΜΕΡΩΝ 
 Είσοδοι  καμερών 8 +4 IP 

 Δυνατότητα να δεχθεί κάμερες HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP 

 Ήχος 1 είσοδος /1 έξοδος 

 Δυνατότητα να δεχθεί δίσκο μέχρι 8ΤΒ 

 Είσοδο RS 485 

 H264 Protocol 

 Dual streaming 

 RJ-45 port  

 HTTP,TCP IP ,IPv4/IPv6,UPnP,DHCP,DNS,PPoeE,DDNS, 

 HDMI, VGA 

1 

4 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ 4 ΚΑΜΕΡΩΝ  
 Είσοδοι  καμερών 4 +2 IP 

 Δυνατότητα να δεχθεί κάμερες HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP 

 Ήχος 1 είσοδος /1 έξοδος 

 Δυνατότητα να δεχθεί δίσκο μέχρι 8ΤΒ 

 Είσοδο RS 485 

 H264 Protocol 

 Dual streaming 

 RJ-45 port  

 HTTP,TCP IP ,IPv4/IPv6,UPnP,DHCP,DNS,PPoeE,DDNS, 

 HDMI, VGA 

8 

5 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 
 Τροφοδοσία:176÷264VAC 

 Eξοδος τροφοδοσίας 10Α/13,8VDC 

 Ενταση φόρτισης μπαταρίας 1Α/4Α 

 Προστασία SCP,OVP,OLP,UVP,tamper 

9 

6 

ΙΣΤΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
 10X10 

 3 mm  

 Γαλβανισμένοι 

5 

7 

ΛΙΝΚ (ΠΟΜΠΟΣ) 
 5Ghz 

 Gain 22Dbi 

 Networking interface 10/100/1000 Ethernet port 

8 

ΑΔΑ: 7ΝΝΣ465ΤΨΧ-ΨΗΔ



 Chanel sizes PtP mode 10/20/30/40/50/60/70/80 MHz 

 Wind loading 300n/200Km/h 

 Isolator Reflection 

8 

ΛΙΝΚ ( ΔΕΚΤΗΣ) 
        (ΑΝΤΕΝΑ) 

 RANGE  5,45-5,85Ghz 

 Networking interface 10/100/1000 Ethernet port 

 Κάλυψη 3600 

(ΔΕΚΤΗΣ) 

 5Ghz 

 Networking interface 10/100/1000 Ethernet port 

 Chanel sizes PtP mode 10/20/30/40/50/60/70/80 MHz 

 Wind loading 300n/200Km/h 

 Ισχύς 8,5 Watt 

 

1 

 

9 

ΚΟΥΤΙΑ ΣΤΕΓΑΝΑ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) 
 IP65 

 Διαστάσεων  50Χ40Χ20 

 Με κλειδαριά ασφαλείας 

 

8 

10 HDD 2TB 9 

 

Η εγκαταστάτρια εταιρεία θα πρέπει:  

• Να έχει ως κύριο αντικείμενο την τοποθέτηση τέτοιων συστημάτων.  

• Να διαθέτει  σχετική άδεια Ι.Ε.Π.Υ.Α (η εταιρεία και το προσωπικό)  

• Να διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001   

• Να προσκομίζεται πελατολόγιο με τέτοια εγκατεστημένα συστήματα.  

• Να διαθέτει Κέντρο Λήψης Σημάτων 24ωρης λειτουργίας .   

• Να διαθέτει  τεχνικό προσωπικό με δυνατότητα  να μπορεί να παρέχει 24ωρη τεχνική 

υποστήριξη στο προαναφερθέν σύστημα.  

(Απαραίτητη προσκόμιση  κατάστασης  προσωπικού  Ε4 από επιθεώρηση εργασίας)  

  

  

 

 

Η Συντάκτρια  
  

 

 
  

Σακελλαρίδη Κρυστάλλη 

  

             Ο Γεν. Δ/ντής  

 

 
  
  

      Αναγνώστου Ν. Ιωάννης 

  

 Ο Πρόεδρος   
  

 

 
  

Αγγελάκης Νικόλαος  
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 Σύστημα Ασφαλείας στο Χώρο Στάθμευσης που διαχειρίζεται η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 

 Κλειστό κύκλωμα    

α/α  Περιγραφή  Τεμ  Τιμή  Σύνολο  

   1  Κάμερα σταθερή 32 120€ 3.840 € 

2  Κάμερα κινητή 1 1.100€ 1.100€ 

3  DVR 4CH 8 130€ 1.040€ 

4  DVR 8CH 1 210€ 210€ 

5 HDD 2TB 9 90 810€ 

6  Link (πομπός) 8 150 1.200 € 

7 Link (δέκτης 360ο) 1 300€ 300€ 

8 Τροφοδοτικό 12V/10A 9 130€ 1.170 € 

9 Κουτιά στεγανά 40Χ50Χ20 8 60€ 480€ 

10 Κλειδαριά για στεγανά κουτιά 8 10€ 80€ 

11 Κουτιά διακλάδωσης 8 1€ 8€ 

12 Καλώδιο τροφοδοσίας (υλικό & εργασία) 250m 2€ 500€ 

13 Καλώδιο UTP PET (υλικό & εργασία) 200m 2€ 400€ 

14 Σωλήνα duroflex Φ20 (υλικό & εργασία) 300m 2€ 600€ 

15 Καλώδιο καμερών (υλικό & εργασία) 300m 2€ 600€ 

16 Ιστοί στήριξης 10Χ10 /4m /3mm 5 65€ 325€ 

17 Εργασία τοποθέτησης ιστού 5 40€ 200€ 

18 Εργασία εγκατάστασης ρύθμισης σταθερής κάμερας 32 25€ 800€ 

19 Εργασία εγκατάστασης ρύθμισης κινητής κάμερας 1 150€ 150€ 

20 Εργασία εγκατάστασης ρύθμισης Link 9 30€ 270€ 

21 Εργασία εγκατάστασης ρύθμισης DVR 9 50€ 450€ 

 Σύνολο   14.533€ 

 ΦΠΑ 24% 3.487.92€ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%  18.020.92€ 

  

Η Συντάκτρια  
  
  

Σακελλαρίδη Κρυστάλλη 

  

             Ο Γεν. Δ/ντής  
  
  

      Αναγνώστου Ν. Ιωάννης 

  

 Ο Πρόεδρος   
  
  

Αγγελάκης Νικόλαος  
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Ηράκλειο,  01-08-17 
Aρ. Πρωτ.: 1229 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 
Άρθρο 1ο   
Αντικείμενο της προμήθειας είναι η επέκταση των Συστημάτων Ασφαλείας στο χώρο στάθμευσης που 

διαχειρίζεται η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., του Δήμου Ηρακλείου στο αεροδρόμιο Ν. Καζαντζάκης. 

Πρόκειται για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρονικών συστημάτων παρακολούθησης για την 

ασφάλεια του χώρου στάθμευσης που διαχειρίζεται η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., του Δήμου Ηρακλείου στο αεροδρόμιο 

Ν. Καζαντζάκης.»,  ενδεικτικού προϋπολογισμού 18.020.92€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, του 

προϋπολογισμού του 2017 της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.   

  

Άρθρο 2ο   

Ισχύουσες  Διατάξεις – Αποφάσεις    

Τις διατάξεις :  

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.  

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

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007  

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

παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 

της    

5. παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.  

6. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010)  

Τις αποφάσεις :  

1. Την 65/2017 απόφαση του  Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.  με την οποία 

εγκρίθηκε η δαπάνη. 

2. Τις τεχνικές προδιαγραφές (Αρ. Πρωτ: 1228/17), τη Συγγραφή Υποχρεώσεων 

(Αρ.Πρωτ:1219/17) και   τον Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό (Αρ. Πρωτ: 1229/17).  

Άρθρο 3ο   

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας.  

 Η εκτέλεση της Προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με απευθείας Ανάθεση μετά από Πρόσκληση 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος σύμφωνα  με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και  με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της 

τιμής.  
Η κατακύρωση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απόφαση του Προέδρου της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.. 
 
 
 

 

 
ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ ▪ 71601 ▪ 
ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ 
Τηλ. 2810 229 479 ▪ 2810 390 177  
Fax 2810 244 769   
E-mail:  info@depanal.gr 

 
Ηράκλειο,  28-07-17 
Aρ. Πρωτ.: 1219 
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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 υλικού για την για την επέκταση των 
Συστημάτων Ασφαλείας στο χώρο στάθμευσης που διαχειρίζεται η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. του Δήμου Ηρακλείου στο 
αεροδρόμιο Ν. Καζαντζάκης.». Μαζί με τον κλειστό φάκελο της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να 
καταθέσει στον κυρίως φάκελο: 
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 της προμήθειας για την ολοκλήρωση αυτής, που δεν μπορεί να 
είναι μεγαλύτερος από 60 (εξήντα) 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 υλικού για την για την επέκταση των 
Συστημάτων Ασφαλείας στο χώρο στάθμευσης που διαχειρίζεται η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. του Δήμου Ηρακλείου στο 
αεροδρόμιο Ν. Καζαντζάκης.». και το όνομα του προμηθευτή. 
 

Άρθρο 4ο  

 Σύμβαση  

Τα στοιχεία της Σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι:  

Η προκήρυξη, η συγγραφή υποχρεώσεων, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο ενδεικτικός  προϋπολογισμός 

και η προσφορά του αναδόχου. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης η Υπηρεσία θα καταρτίσει 

τη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.  

  

Άρθρο 5ο   

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης  

Με την παράδοση της προμήθειας από τον ανάδοχο και την εγκατάσταση του συστήματος, ο 

ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά για την παραλαβή από την 

εταιρεία ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. της προμήθειας, την σχετική με την προμήθεια εγγύηση καλής εκτέλεσης 

και λειτουργίας του συστήματος το οποίο τοποθέτησε καθώς και εγγύησης καλής λειτουργίας των 

προϊόντων που τοποθετήθηκαν διάρκειας τουλάχιστον 3 (τριών) ετών. 

  

Άρθρο 6ο   

Παράδοση Υλικών( Χρόνος, Τόπος, Τρόπος)  

Ως συνολικός  χρόνος παράδοσης για όλη την προμήθεια , ορίζεται το χρονικό διάστημα εξήντα (60) 

ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της υπογραφείσας σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Η παράδοση των ειδών της προμήθειας θα γίνει συνολικά στη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., σε χώρο που θα 

υποδειχθεί από την Υπηρεσία.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις το άρθρου 206 του Ν.4412/2016.  

  

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.  

ΑΔΑ: 7ΝΝΣ465ΤΨΧ-ΨΗΔ



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 Προέδρου, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας 

Επιτροπής Παραλαβής της Προμήθειας της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 της 

ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., 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 την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης 

Προμηθειών της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε..  

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος με 

μακροσκοπική εξέταση. Στην παραπάνω διαδικασία  μπορεί να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο 

προμηθευτής.   

Η επιτροπή παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη 

διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου.   

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:  

α) να παραλάβει το υλικό,  

β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης,  

γ) να απορρίψει το υλικό.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του Ν.4412/2016  

  

Άρθρο 9ο   

Χρόνος παραλαβής υλικών  

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 

μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο.  

Ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 

συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς 

τούτο σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 

που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 

αποθήκη του Δήμου εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή.  

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα 

μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 

χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την σύμβαση και το άρθρο 208 του Ν.4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 

πρωτόκολλα. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται 

υπόψη.  
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Άρθρο 10ο   

Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση  

1.Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, 

με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 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 Δημοτικού Συμβουλίου 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 Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 

μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την 

αντικατάστασή τους .  

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου  

Εφόσον ο ανάδοχος δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή 
συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 
από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής 
και Παρακολούθησης Προμηθειών. Κατά λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν4412/16.  
  

 – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου  

Η πληρωμή θα γίνεται με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των 

υλικών. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:  

Α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, 

αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη  της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 208 του 

N.4412/2016.  Β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.. 

Γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή.   

Δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».   

Ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.    

  

Άρθρο 12ο  

Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν  

α)  παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε 

υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο  

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν.   

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις και   

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.  
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Άρθρο 13ο   

  Φόροι, τέλη, κρατήσεις.  

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα 

ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.  

 

 

 

Η Συντάκτρια  
  

  

 
 

Σακελλαρίδη Κρυστάλλη 

  

             Ο Γεν. Δ/ντής  
  

 

 
  

      Αναγνώστου Ν. Ιωάννης 

  

 Ο Πρόεδρος   
  

 

 
  

Αγγελάκης Νικόλαος  
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