
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.   ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Αγορά  
αλυσοπρίονου για τον καλλωπισμό  των χώρων πρασίνου εντός των εγκαταστάσεων της 
ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.», συνολικού ενδεικτικού κόστους  400,00€ (πλέον του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους 
ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με: 

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: «Προμήθεια αλυσοπρίονου για τον καλλωπισμό  των χώρων πρασίνου 
εντός των εγκαταστάσεων της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., - Δήμου Ηρακλείου» 

6) Την 126/2017, απόφαση του  Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη. 
7) Τεχνική Περιγραφή/ Συγγραφή υποχρεώσεων που επισυνάπτονται. 

 
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την  09/10/2017, 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 υπηρεσίας   θα γίνει  με απόφαση του  Προέδρου της  ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., σε αυτόν που 
θα προσκομίσει την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, εφόσον πληρούνται τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά που προδιαγράφονται στην τεχνική προδιαγραφή της παρούσης.   
 

 Ο πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 
 
 
 
 
 

Ξυλούρης Ιωάννης 
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Ηράκλειο,  27-09-17 
Aρ. Πρωτ.: 1473 

  

http://www.depanal/


 

Έχοντας υπόψη: 

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

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

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

3536/2007. 

11) 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. 

12) Την αναγκαιότητα της Υπηρεσίας: «Προμήθεια αλυσοπρίονου για τον καλλωπισμό  των χώρων πρασίνου 

εντός των εγκαταστάσεων της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., - Δήμου Ηρακλείου» 

13) Την 126/2017, απόφαση του  Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη. 

14) Τεχνική Περιγραφή/ Συγγραφή υποχρεώσεων που επισυνάπτονται. 
 

 

1. Τεχνική Περιγραφή 

 

«Προμήθεια αλυσοπρίονου για τον καλλωπισμό  των χώρων πρασίνου εντός των εγκαταστάσεων της ΔΕΠΑΝΑΛ 

Α.Ε.», - Δήμου Ηρακλείου» 

Την προκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά 

για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας «Προμήθεια αλυσοπρίονου για τον καλλωπισμό  των χώρων πρασίνου 

εντός των εγκαταστάσεων της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.», - Δήμου Ηρακλείου». 

 

Αντικείμενο Έργου 

Αντικείμενο της προμήθειας, είναι η αγορά αλυσοπρίονου - βενζινοκινητήρα, για τον καλλωπισμό  των χώρων 

πρασίνου εντός των εγκαταστάσεων της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. - Δήμου Ηρακλείου».  

Πιο συγκεκριμένα η τεχνική περιγραφή την οποία η εταιρεία καλεί του ενδιαφερόμενους της παρούσας 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος να ικανοποιήσουν έχει ως εξής: 
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Αλυσοπρίονο περιποίησης δέντρων 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Μήκος λάμας  25-35 cm 

Κυβισμός κινητήρα 30-32 cm3 

Ισχύς(HP) 1,6-1,9 HP 

Βάρος (Kg) 3,0-3,3 Kg 

Σχέση Ισχύος/Βάρος (Kg/kW) 2,3-2,6  

Κινητήρας Βενζίνης 2-χρονος 

Τεντωτήρα αλυσίδας Να διαθέτει 

Φρένο αλυσίδας Να διαθέτει 

Χειροκίνητη αντλία καυσίμου Να διαθέτει 

 

Πρόσθετα Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των παραπάνω υλικών θα είναι σύμφωνες με την παραπάνω τεχνική 

περιγραφή και θα ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις και νομοθεσία. 

  Η εταιρεία που θα προμηθεύσει το παραπάνω υλικό, θα παρέχει την σχετική εγγύηση για την ορθή 

λειτουργία του διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους. 

 
Επίσης ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει όλα τα εξαρτήματα και ανταλλακτικά. 

 

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 το προσφερόμενο είδη, δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα ή 

κακοτεχνίες, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να τις αντικαταστήσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Οι υποψήφιες εταιρείες θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους  έως την Δευτέρα 09 -10-2017 και 

ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

 

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Η Συντάκτρια  

  

 

  

Σακελλαρίδη Κρυστάλλη 

  

                  Ο Γεν. Δ/ντής  

  

 

  

          Αναγνώστου Ν. Ιωάννης                                 

  

Ο Πρόεδρος   

  

 

  

 Ξυλούρης Ιωάννης  



 
                        Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν      

 
Άρθρο 1ο  
Αντικείμενο της προμήθειας «Αγορά αλυσοπρίονου για τον καλλωπισμό  των χώρων πρασίνου εντός των 

εγκαταστάσεων της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.», είναι: 

Συγκεκριμένα ο ανάδοχος που θα προκύψει από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να 

παρέχει υπηρεσίες για την ασφάλιση των οχημάτων της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε..  

Η υπηρεσία με τον ανάδοχο, που θα προκύψει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με συλλογή προσφορών. 

 
 Άρθρο 2ο  
Ισχύουσες διατάξεις. 

1.  Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

2.  Του άρθρου 58 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

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 Υπηρεσίας «Αγορά αλυσοπρίονου για τον καλλωπισμό  των χώρων πρασίνου 

εντός των εγκαταστάσεων της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.», 

Αποφάσεις : 

6. Την υπ΄αριθμόν 126/2017, Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.  με την οποία 
εγκρίθηκε η δαπάνη. 

7. Τεχνική Περιγραφή/ Συγγραφή υποχρεώσεων που επισυνάπτονται. 

 
  

Άρθρο 3ο  
 Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας. 
Η εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για το σύνολο της υπηρεσίας, εφόσον πληρούνται τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά που προδιαγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης, μετά από  Πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και συλλογή προσφορών.  
Η κατακύρωση του αντικειμένου της παροχής υπηρεσίας στον μειοδότη θα γίνει με απόφαση του Προέδρου. 
Περιεχόμενα φακέλου ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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Μέσα στον κυρίως  φάκελο της προσφοράς ο κάθε ενδιαφερόμενος θα υποβάλει κλειστό φάκελο της οικονομικής 

προσφοράς και απ’ έξω θα αναγράφει «Αγορά αλυσοπρίονου για τον καλλωπισμό  των χώρων πρασίνου εντός 

των εγκαταστάσεων της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.». 

 
Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα πρέπει να συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού, από τα εξής 
δικαιολογητικά:  
 
1.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο (επί αποδείξει) της επιχείρησης 
(με βεβαίωση γνησίου υπογραφής) με την οποία να δηλώνεται ότι: 

α. Είναι ενήμεροι φορολογικά και ασφαλιστικά. 
β. Είναι εγγεγραμμένοι σε Επαγγελματικό Επιμελητήριο σε σχετικό με το αντικείμενο της υπηρεσίας 

κωδικό επαγγέλματος. 
γ. Δεν έχουν συμμετέχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά 

εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, σε νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις 
αποφάσεις – πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 
,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 
48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, 
σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα. 

δ. Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας. 

ε. Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας και συμφωνούν και αποδέχονται αυτούς πλήρως και 
ανεπιφύλακτα. 

 
2. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης το παρεχόμενο Έντυπο 
Οικονομικής Προσφοράς. 
 
3. Συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 1 της τεχνικής περιγραφής, που 
απαιτούνται προκείμενου ο υποψήφιος να πληρεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό. 
 
Άρθρο 4ο  
Ανακοίνωση αποτελέσματος. 
Μετά την κατακύρωση της υπηρεσίας, ο ανάδοχος θα  παραλάβει μέσω εγγράφου mail ή φαξ το έγγραφο της 
ανακοινώσεως του αποτελέσματος. 

 
Άρθρο 5ο  
Δικαιολογητικά ανάθεσης 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των 

παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, καθώς και για την απόδειξη της επαγγελματικής ικανότητας, ο 

ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να ανατεθεί η υπηρεσία, εντός 10 ημερών από σχετική πρόσκληση η οποία θα του 

αποσταλεί, θα πρέπει να προσκομίσει: 

Α)  Ασφαλιστική και Φορολογική Ενημερότητα. 

Β)  Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους και 

το ειδικό επάγγελμά τους, το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών θα οδηγεί σε 

αποκλεισμό του συμμετέχοντος, και το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

 



 
Άρθρο 6ο  
Τρόπος – Τόπος Παράδοσης 

Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει από τον προμηθευτή στην έδρα της ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.. 

 

                                                                       ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η Συντάκτρια  

  

  

Σακελλαρίδη Κρυστάλλη 

  

             Ο Γεν. Δ/ντής  

  

  

      Αναγνώστου Ν. Ιωάννης 

  

    Ο Πρόεδρος   

  

  

Ξυλούρης Ιωάννης 



 

 

 

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 
 

 

 

 
 

 

                                                                       ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ 
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α/α 
           ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ  

€ 

1 Αλυσοπρίονο Βενζίνης 
1 400,00 € 400,00 € 

΄ 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ  400,00 € 

Φ.Π.Α 24%   96,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 496,00 € 

Η Συντάκτρια  

  

  

Σακελλαρίδη Κρυστάλλη 

  

             Ο Γεν. Δ/ντής  

  

  

      Αναγνώστου Ν. Ιωάννης 

  

    Ο Πρόεδρος   

  

  

Ξυλούρης Ιωάννης 


