
                                                                                 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 

«Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Εγκαταστάσεων του Πάρκινγκ έναντι αεροδρομίου Νίκος 

Καζαντζάκης της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. - Δήμου Ηρακλείου». 

 

Η Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην 

συλλογή προσφορών για την υπηρεσία, «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Εγκαταστάσεων 

του Πάρκινγκ της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. - Δήμου Ηρακλείου», για διάστημα δώδεκα (12) 

μηνών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές 

σύμφωνα με: 

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.  Το  άρθρου 68 του νόμου 3863/15.07.2010 (ΦΕΚ/Α/115). 

6. Την αναγκαιότητα της Υπηρεσίας: «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Εγκαταστάσεων του Πάρκινγκ έναντι 

αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. - Δήμου Ηρακλείου». 

 

Αποφάσεις : 

 
 Την υπ΄αριθμό  162/2017, Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.  με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη. 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 16/11/2017 και ώρα 12:00 μ.μ. στο Πρωτόκολλο 

της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ηρακλείου με την ένδειξη: Προσφορά για την 

“Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Εγκαταστάσεων του Πάρκινγκ της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ 

Α.Ε. - Δήμου Ηρακλείου”, Ιωάννη Προκοπίδη, Τ.Κ 71601 Ηράκλειο, Κρήτης.  

Τηλέφωνα επικοινωνίας:   2810229479 κα. Σακελλαρίδη Κρυστάλλη, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

Ο πρόεδρος Δ.Σ 

 

 

Ιωάννης Ξυλούρης 

 

 

 
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, 31-10-17 

                                      Aρ. Πρωτ.: 1669 
  



                                                                                 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Καθαριότητα περιβάλλοντα χώρου εντός του χώρου του πάρκινγκ περίπου 38 στρεμμάτων μία φορά 

εβδομαδιαίως. 

2. Αποψίλωση παρτεριών και περιμετρικά τα χαντάκια του πάρκινγκ ανά 45 ημέρες. 

3. Καθαριότητα αλουμινίων στο κιόσκι μέσα - έξω μία φορά εβδομαδιαίως. 

4. Καθαριότητα τζαμιών μία φορά εβδομαδιαίως στην έδρα και το υποκατάστημα περίπου 50 

τετραγωνικά τζάμια. 

5. Άδειασμα πλύσιμο κάδων τρείς φορές εβδομαδιαίως. 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παρέχει καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης τα ακόλουθα: 

Όλα τα υλικά καθαριότητας (ενδεικτικά υγρά για αλουμίνια, τζάμια). Άλλα είδη όπως γάντια σφουγγάρια 

σκούπες, ειδικά εργαλεία και προϊόντα καθαρισμού αλουμινίων, τζαμιών. Εργαλεία αποψίλωσης παρτεριών, 

και συνεχής αλλαγή με σακούλες στους κάδους. 

Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής 

νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόσληψης του 

επαγγελματικού κινδύνου. Ειδικότερα να τηρεί τις διατάξεις του άρθρου 68 του νόμου 

3863/15.07.2010 (ΦΕΚ/Α/115) 

Η εταιρεία έχει δικαίωμα να ελέγχει την καλή ποιότητα των υλικών, ο δε ανάδοχος πρέπει να 

συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις της αρμόδιας Επιτροπής και να αντικαθιστά τα υλικά που δεν 

συμβαδίζουν με τις προδιαγραφές. 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α 
Περιγραφή Εργασιών –  

Αντικείμενο Έργου 
Διάρκεια Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

Αξία 

χωρίς 

ΦΠΑ [€] 

 1. Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας 

Εγκαταστάσεων της εταιρείας 

ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. - Δήμου Ηρακλείου 

12 μήνες 12 500,00 6.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 6.000,00 

ΦΠΑ 24,00% 1.440,00 

ΣΥΝΟΛΟ 7.440,00 

 

Οι εγγυητικές συμμετοχής θα είναι ίσες με 2%του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ ήτοι 120,00 €. 

Τιμολόγιο προσφοράς θα προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της εταιρείας ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ (έναντί γηπέδου Ηροδότου) 

την Πέμπτη 16/11/2017 και ώρα 12:00 ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού. Η υπηρεσία θα πρέπει να 

πληρεί τα παραπάνω. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά στο 

αρμόδιο γραφείο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, αρμόδιος υπάλληλος Μπαγουράκη Διαμάντη), μέχρι 

την 16/11/2017 και ώρα 12:00.  

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: 

1. ΤΕΥΔ (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης) το οποίο θα πρέπει να έχει ως ημερομηνία 

σύνταξης και υπογραφής, την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. Επίσης θα πρέπει να είναι 

υπογραμμένο από τον προσφέροντα ή τον νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του και επιπροσθέτως, 

νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνουν:  

α. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν  

β. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: 

 

I. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

α. Ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας. 

β. Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση. Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

γ. Ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, ότι 

είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 

δ. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, με 

πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριμένο επάγγελμα.  

II. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

α. Ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας. 

β. Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση. Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

γ. Ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, ότι 

είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 

δ. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, με 

πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριμένο επάγγελμα.  

 

III. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ 

 Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, εκτός από την δήλωση που αφορά το απόσπασμα του 

ποινικού μητρώου ή άλλου αντίστοιχου με αυτό έγγραφο. Στην περίπτωση αυτή υποχρέωση δήλωσης 



                                                                                 

αναφορικά με το ποινικό μητρώο, έχει ο νόμιμος εκπρόσωπος της συμμετεχούσης εταιρείας, καθώς και 

επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας. 

IV. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

α. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

β. Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής 

διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

V.ΕΝΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 

α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα 

με το Π.Δ.28/80. 

VI. Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν με 

ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό, τα ακόλουθα: 

Α. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και 

αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

Β. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του Δημοσίου, των 

Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά 

την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, καθώς και ότι η επιχείρηση τους δεν λειτουργεί υπό 

καθεστώς νομικών περιορισμών. Επιπροσθέτως, θ’ αναφέρεται Αριθμός Τηλεομοιότυπου (Fax) στο οποίο θα 

αποστέλλονται για γνωστοποίηση τα σχετικά, με την εξέλιξη του διαγωνισμού, έγγραφα και αποφάσεις. 

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση 

εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου. Κανένας δεν 

μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία (1) εταιρείες. 

Γ. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίση με το 2% του προϋπολογισμού. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ 

τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς. 

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

2.1. Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού 

της αντίστοιχης προσφοράς.  

2.2. Οι προσφορές θα είναι έγγραφες στην Ελληνική και μόνο γλώσσα.  

2.3. Οι προσφορές θα επιδοθούν στο αρμόδιο γραφείο, όπως καθορίζεται στο πρώτο άρθρο της παρούσας 

διακήρυξης  

2.4. Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές, που υποβάλλονται μέσα σε φάκελο όχι καλά 

σφραγισμένο. 

2.5. Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα αναγράφει ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.)  

Οδός ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Εγκαταστάσεων του 

Πάρκινγκ της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. - Δήμου Ηρακλείου για το πάρκινγκ έναντι του αεροδρομίου 

Νίκος Καζαντζάκης του Δήμου Ηρακλείου»  

• Τα στοιχεία του συμμετέχοντος.  

3.6. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία.  

A. Καλά σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" Μέσα στο φάκελο αυτό θα 

περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου για τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Στην τιμή αυτή 

περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση. Η προσφορά θα είναι σε 

έντυπο απλό. 



                                                                                 

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Για την αποσφράγιση των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα ακολουθηθεί η 

διαδικασία που προβλέπεται. 

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Η κατακύρωση της ανάθεσης θα γίνει, σε όποιον προσφέρει τη χαμηλότερη (φθηνότερη) τιμή, εφόσον 

κριθεί από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης. Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία 

αλλαγή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον μέχρι το πέρας της σύμβασης. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του έτους (12) μηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η 

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.) μπορεί με έγγραφη 

γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει την παράταση ισχύος των προσφορών. 

Αν η εταιρεία κρίνει ασύμφορες τις προσφορές μπορεί να επαναλάβει την διαδικασία, όποτε ο μειοδότης δεν 

μπορεί να προβάλλει καμία αξίωση. 

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

Η προσφορά δεν μπορεί να είναι υψηλότερη του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Η εταιρεία διατηρεί το 

δικαίωμα να αυξήσει την ανάθεση ανάλογα με τις ανάγκες της. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος 

υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα της Υπηρεσίας, με την ίδια ακριβώς τιμή ή ποσοστό έκπτωσης με 

αυτή της προσφοράς του και για το ίδιο ακριβώς είδος. 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

Η εκτέλεση της ανάθεσης θα γίνεται τμηματικά κατά την διάρκεια του έτους κάθε μήνα με την έκδοση του 

τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. 

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης, να προσέλθει 

για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης. Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την 

Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Προέδρου της εταιρείας. Στον συμμετέχοντα που 

κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, επιβάλλονται, με απόφαση του Προέδρου ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, αθροιστικά οι κυρώσεις που προβλέπονται από την νομοθεσία. 

Η σύμβαση για την παροχή των ανεξάρτητων υπηρεσιών καταρτίζεται με βάση τους όρους της 

διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. 

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση 

υπογράφεται από τον Πρόεδρο. Η ανωτέρω Σύμβαση δύναται να παραταθεί με μονομερή έγγραφη 

δήλωση του πρώτου των συμβαλλομένων απευθυνόμενη προς τον ανάδοχο εγκαίρως προ της 

λήξεως της για ένα ακόμη εξάμηνο. 

2. Προ της υπογραφής της σύμβασης ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του 

διαγωνισμού είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει εγγυητική επιστολή ίση με το 5% της συνολικής 

συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, σαν 

εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, η οποία θα επιστραφεί μετά την λήξη της σύμβασης 

και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι 

επιστροφής της στην Τράπεζα.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον προμηθευτή αφού προσκομίσει την εγγύηση καλής 

εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.    

Οι χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προβλεπόμενη εγγύηση προσφορές απορρίπτονται από την 

επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού ως απαράδεκτες.  



                                                                                 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΠΛΗΡΩΜΕΣ  

Οι πληρωμές του Αναδόχου θα γίνονται μηνιαίως ύστερα από την προσκόμιση των απαραίτητων τιμολογίων 

και των αποδεικτικών εξοφλήσεων όλων των κρατήσεων και υποχρεώσεων του Αναδόχου και αφού 

προηγηθούν οι έλεγχοι από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, σύμφωνα με το πρόγραμμα εξόφλησης της 

εταιρείας (κάθε τέλος του μήνα). Οι προσφερόμενες τιμές δεσμεύουν τον προμηθευτή μέχρι να περατωθεί ο 

χρόνος ανάθεσης. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από το λογιστήριο της εταιρείας. 

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ  

Η  διακήρυξη θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr και της εταιρείας 

www.depanal.gr  

 

 

Η Συντάκτρια  

  

 

  

Σακελλαρίδη Κρυστάλλη 

  

             Ο Γεν. Δ/ντής  

  

  

 

         Αναγνώστου Ν. Ιωάννης    

  

 Ο Πρόεδρος   

  

 

  

       Ξυλούρης Ιωάννης  

http://www.heraklion.gr/
http://www.depanal.gr/

