
 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 

«Εργασίες αναβάθμισης-συντήρησης διαδικτυακής πύλης 

www.depanal.gr». 

 

Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό 

τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. , έχοντας υπόψη: 

1.Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 

1.1.Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 19/1-2-1995), όπως τροποποιημένος ισχύει. 

1.2.Του Ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και 

την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα Υπουργείου 

Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 202/19-8-2005), και ειδικότερα του άρθρου 35 (καταβολή 

παραβόλου για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.Δ.). 

1.3.Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 

Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), όπως ισχύει.  

1.4.Του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Κ.Δ.Δ.), όπως ισχύει, ο οποίος έχει 

κυρωθεί με το άρθρο πρώτο του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 45/9-3-1999).  

1.5.Του Ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις 

θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 199/28-9-

1999), και ειδικότερα του άρθρου 8 (Κρατικές Προμήθειες), όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με τα άρθρα 2 του Ν. 3060/2002 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 242/11-10-2002) και 

9 του Ν. 3090/2002 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 329/24-12-2002), όπως το άρθρο αυτό 

εφαρμόζεται μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 3310/2005. 

1.6.Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 43/22-3-1994), και ειδικότερα του άρθρου 24 

(παρακράτηση φόρου στο εισόδημα  από εμπορικές επιχειρήσεις). 

1.7.Του Ν. 2522/97 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της 

σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών 

σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 178/8-9-1997), όπως 

τροποποιημένος ισχύει.  

1.8.Της Οδηγίας 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 11ης Δεκεμβρίου 2007, για την τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 

92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 

των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης δημόσιων συμβάσεων (ΕΕ L 

335/20-12-2007).  

1.9.Του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 

2000/35/29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 

εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 138/5-6-2003).  

1.10.Τον Ν. 4281/2014  «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας» (διατάξεις των άρθρων 134 έως 138,139, 157 και της παραγράφου 5 

του άρθρου 201) 

  

 
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.: 1671 

  



1.11.Τον Ν. 4412/2016  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).    

1.12.Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/06, όπως 

αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007, (Δ.Κ.Κ). 

1.13.Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/06, 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. 

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

1.15. Το άρθρο 257 παρ 2 Ν.3463/06 Κ.Υ.Α. αριθ. 27319/02( ΦΕΚ 945 Β/24-7-

2002). 

1.16. Την ανάγκη της εταιρείας για τις εργασίες αναβάθμισης-συντήρησης 

διαδικτυακής πύλης www.depanal.gr. 

1.17. Την υπ. Αριθ. 160/2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε, περί έγκρισης 

της εν λόγω δαπάνης. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 

Ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την υπηρεσία «Υπηρεσίες 

αναβάθμισης-συντήρησης διαδικτυακής πύλης www.depanal.gr και καλεί 
τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές. 
 

Αναθέτουσα αρχή 
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Τίτλος έργου Εργασίες αναβάθμισης-συντήρησης 

διαδικτυακής πύλης www.depanal.gr   

Είδος διαδικασίας Απευθείας ανάθεση 

Κριτήριο κατακύρωσης Η χαμηλότερη τιμή 

Χρηματοδότηση  Από ίδιους πόρους 

Χρόνος υλοποίησης 
Εντός δύο μηνών από την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας 

Ημερομηνία υποβολής προσφορών 14-11-2017 στις 11:00 π.μ. 

Τόπος κατάθεσης προσφορών 
Ιωάννη Προκοπίδη (έναντι γηπέδου 

Ηροδότου) 

    

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικασία έχουν τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή 

Ενώσεις / Κοινοπραξίες, προσωρινών συμπράξεων αυτών ή συνεταιρισμοί που 

λειτουργούν νόμιμα.  

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο 

φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.(Προς 

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.) 

γ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

δ. Ο τίτλος «Αναβάθμισης-συντήρησης διαδικτυακής πύλης www.depanal.gr» 



ε. Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (πλήρης επωνυμία, ταχυδρομική 

διεύθυνση, τηλέφωνο e-mail) 

Ο φάκελος θα περιέχει: 

1. υποφάκελο Δικαιολογητικά συμμετοχής 

2. υποφάκελο τεχνικής προσφοράς στην οποία θα δηλώνεται η συμφωνία με τους 

ειδικούς όρους  αναλυτικά για τα είδη που θα προσφέρει ο υποψήφιος. 

3. υποφάκελος οικονομικής προσφοράς σε δύο αντίγραφα. Θα δίδεται τιμή 

προσφοράς, σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 
 

Οι ενδιαφερόμενο οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές τους στο πρωτόκολλο 

της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. μέχρι τις 14-11-17 και έως ώρα 11:00 π.μ.  

 

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα 

θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα γίνονται δεκτές. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ο υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» θα περιέχει, τα εξής στοιχεία: 

1.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε 

ισχύει, στην οποία: 

α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. 

β) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν               

έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα 

αναφερόμενα του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και δεν τελούν σε κάποια από τις 

παρακάτω αναφερόμενες καταστάσεις του ιδίου άρθρου:  

• Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης– πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για 

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.  

• Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της 

καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται οι υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών – μελών της Ένωσης και στην παρ. 1 του 

άρθρου 2 της απόφασης – πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 

Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα καθώς 

και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 

φορέα.  

• Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία κυρώθηκε 

με το Ν. 2803/2000 (Α’48).  

• Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης – 

πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 

διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.  

• Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, 

σχετικά με την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για 

τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 

3691/2008 (Α’166).  

• παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 



αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L 101 

της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (A' 215).  

Σημείωση: Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος 

του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα, ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισμού αφορούν ιδίως:  

(i) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών 

εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) τους διαχειριστές.  

(ii) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ) τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς 

και όλα τα  

μέλη του Δ.Σ. 

γ)Να δηλώνεται ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν 

καθοριστεί. 

δ)Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση 

των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016. 

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι οι προσφέροντες αποδέχονται τους όρους της 

διαγωνιστικής διαδικασίας, δεν είναι έκπτωτοι συμβάσεων έργου με το δημόσιο. 

3.Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο 

διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους. 

4. Στην περίπτωση εταιρειών θα κατατίθεται Καταστατικό ή ΦΕΚ σύστασης και 

τροποποιήσεων όπου θα φαίνεται ο χρόνος λειτουργίας, ο διαχειριστής και το 

αντικείμενο των εργασιών του προσφέροντος. 

Η προσφορά για να ληφθεί υπόψη πρέπει να είναι καθαρογραμμένη , χωρίς 

σβησίματα , προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε διόρθωση αυτή θα 

πρέπει να είναι ευανάγνωστη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η 

προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την 

καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή απόκρουση όρου της διαγωνιστικής διαδικασίας, 

εκτός αν αυτές ζητηθούν από την αρμόδια επιτροπή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Η συλλογή των προσφορών θα γίνει ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., 

www.depanal.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου, www.heraklion.gr   

Το κριτήριο για την κατακύρωση της εργασίας είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, εφόσον ικανοποιούνται οι τεχνικές 

προδιαγραφές. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η απόφαση για την κατακύρωση του Διαγωνισμού λαμβάνεται από το αρμόδιο 

όργανο διοίκησης της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.  

Αυτός που θα ανακηρυχθεί προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε διάστημα 

(10) δέκα  ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του Προέδρου να προσέλθει 

για υπογραφή της σχετικής σύμβασης.     

  

 

 

 

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


ΑΡΘΡΟ 5 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων, θα αναδειχθεί ως 

επικρατέστερος ανάδοχος αυτός, που υπέβαλε τη χαμηλότερη οικονομική 

προσφορά, ο οποίος και θα κληθεί να υποβάλλει τα νομιμοποιητικά έγγραφά του 

(δικαιολογητικά κατακύρωσης): 

Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, κατά περίπτωση. 

Αναλυτικότερα:  

 

α) Οι Έλληνες πολίτες:  

1) Απόσπασμα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου από το οποίο 

να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για 

κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.  

2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, 

επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  

3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 

να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως 

προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε 

περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 

περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας 

που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας 

του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραμμένοι 

µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

 

β) Οι αλλοδαποί:  

1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου 

τριµήνου, από το  

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση 

για  

κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016  

2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 

χώρας  

εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις 

καταστάσεις της περ. (β) της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ή 

υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της 

παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου. Τα δικαιολογητικά των παραπάνω  περιπτώσεων 

εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, 

από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο 

να  

προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε 

ισοδύναμες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του 

διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση 

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

 

γ) Τα νοµικά πρόσωπα / συνεταιρισµοί (ημεδαπά ή αλλοδαπά):  

1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες ή 

αλλοδαπούς,  

αντίστοιχα.  

2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό  κοινή 



εκκαθάριση, ή ειδική εκκαθάριση ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και επίσης, ότι δεν 

τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των 

ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις.  

3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους 

διαχειριστές,  

στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα 

σύμβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) και τους συνεταιρισµούς, απόσπασα 

ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο  έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασης, από  το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω 

πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο 

από τα αδικήματα των περιπτώσεων του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.  

4) Επί ημεδαπών ανωνύµων εταιρειών, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της 

εκκαθάρισης ή διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον 

αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης, στο µμητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη 

η συμμετέχουσα στο διαγωνισµό  A.E. και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση, 

από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί  υπό ειδική 

εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών  

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το 

αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισµό  

επιχείρησης. 

 

δ) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που 

συμμετέχει στην Ένωση.  

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 

παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως  άνω 

αναφερόμενες περιπτώσεις δύναται να  

αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση ή, όπου δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση, από υ-υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή  αρµόδιου επαγγελματικού ή εµπορικού 

οργανισμού του κράτους – µέλους ή της χώρας καταγωγής  

ή της χώρας εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη 

δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα  

συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι 

ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

 

Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. θα καταβάλλει το ποσό που θα συμφωνηθεί ύστερα από την 

εμπρόθεσμη παράδοση των ειδών. 

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει τη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.. 

Η δαπάνη βαρύνει τη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 

Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνει με επιταγή. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή του είναι η ύπαρξη δικαιολογητικών 

πληρωμής και λοιπών στοιχείων ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του 

Ν.4412/2016: 

Α)Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής, στο οποίο να αναγράφονται το είδος, η ποσότητα 

Β)Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο. 

Γ)Βεβαίωση μη οφειλής σε ασφαλιστικό οργανισμό – ασφαλιστικής ενημερότητας.  

Τον προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν κατά την 

ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

 

 

 



 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 

 

Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα κατά την διακριτική της ευχέρεια σε κάθε 

στάδιο, να διαφοροποιήσει την παρούσα διαδικασία και/ή το χρονοδιάγραμμα 

αυτής και/η να ζητήσει κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή έγγραφο χρειάζεται 

από κάθε ενδιαφερόμενο. 

Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το αποτέλεσμα του 

διαγωνισμού στον μειοδότη, να ζητήσει βελτίωση της προσφοράς του 

επικρατέστερου Αναδόχου, να ματαιώσει οριστικά τον διαγωνισμό, ή να 

επαναλάβει το διαγωνισμό με ή χωρίς τροποποίηση των όρων, χωρίς οποιαδήποτε 

αποζημίωση του μειοδότη και των λοιπών υποψηφίων που έλαβαν μέρος στο 

διαγωνισμό. 

Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχονται όλους τους όρους 

αυτούς.  

Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και η προμήθεια ή η υπηρεσία θα 

υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην 

παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν την πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. και στις 

ιστοσελίδες της εταιρείας και του Δήμου Ηρακλείου. 

 

1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A΄ 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 

                                                                  

 

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.Θα προσφερθεί μία τιμή για το σύνολο των ειδών της πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέρομτος, χωρίς εναλλακτικές προσφορές ή άλλες τιμές, κριτήριο επιλογής 

είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά, βάσει 

της τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

2.Η γραπτή οικονομική προσφορά θα υποβάλλεται εις διπλούν  

3.Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει ισχύ από την ημέρα υπογραφής και για 

ένα (1) χρόνο και θα μπορεί με μονομερές δικαίωμα εκ μέρους της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 

να παραταθεί για επιπλέον χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών μετά από απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε..  

4.Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην κατακύρωση μέρους των 

υπό προμήθεια ειδών, να αυξομειώσει  την ποσότητα κατακύρωσης στα πλαίσια 

του προϋπολογισμού του διαγωνισμού ή να αναστείλει την προμήθεια των ειδών 

όταν αυτά χορηγηθούν από τον αρμόδιο Ο.Τ.Α. στον οποίο η εταιρεία υπάγεται. 

5.Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του Διαγωνισμού και την 

συμμετοχή σ’ αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 

6.Η εκχώρηση  των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του  σε τρίτους 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ. 

7.Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού. 

 

Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της 

προσφοράς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Η Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ηρακλείου με το διακριτικό τίτλο 

ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., διαθέτει την κεντρική διαδικτυακή πύλη www.depanal.gr για την 

ενημέρωση των δημοτών, προμηθευτών και επισκεπτών της πόλης καθώς και την 

παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Για τους παραπάνω λόγους η ανάγκη ύπαρξης 

και συντήρησης της συγκεκριμένης ιστοσελίδας κρίνεται επιτακτική. Προκειμένου 

να εξακολουθεί να λειτουργεί απρόσκοπτα, η εταιρεία ζητεί να συνάψει σύμβαση 

υπηρεσιών, για τις παρακάτω εργασίες:  

 

1. Συνεχής αναβάθμιση και συντήρηση της εμφάνισης και της λειτουργικότητας 

της διαδικτυακής πύλης (διαδικτυακός τόπος) της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., έτσι ώστε να 

είναι λιτή, σύγχρονη, και ειδικά προσαρμοσμένη για λειτουργία μέσω κινητών 

συσκευών (smartphones, tablets κλπ), δίνοντας έμφαση στο περιεχόμενο το 

οποίο θα αποτελείται από ενότητες οργανωμένες για να επιτυγχάνεται η 

πληρέστερη προβολή των υπηρεσιών της. Αναλυτικά: 

 

Διαδικτυακός Τόπος (Δ.Τ.) 

Ο διαδικτυακός τόπος είναι το http://depanal.gr/  

Η Αναθέτουσα Αρχή θα παραδώσει στον Ανάδοχο την επιθυμητή δοµή καθώς 

και το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου στην ελληνική γλώσσα. Ο Ανάδοχος 

θα εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή τυχόν τροποποιήσεις της δοµής του, 

προκειμένου να την καθιστά πιο εύχρηστη, θα ενσωματώσει τυχόν σχόλια και 

παρατηρήσεις, και µε βάση τη συμφωνηθείσα δοµή, θα διατηρεί τον δικτυακό 

τόπο (∆Τ) και θα αναπτύσσει το περιεχόμενο του, διασφαλίζοντας τη 

δυνατότητα εύκολης πλοήγησης. 

Ο ∆Τ θα αναπτυχθεί στην ελληνική γλώσσα. Η πληροφορία που θα αναρτηθεί 

θα παραδοθεί στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή στην ελληνική. Το 

περιεχόμενο θα παραχωρηθεί στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή.  

 

2. Φωτογράφηση χώρων και προσωπικού της εταιρείας ανάλογα τις μεταβολές 

που προκύπτουν και τις ανάγκες της εταιρείας. 

3. Φωτογράφηση & Βίντεο parking, ανάλογα τις μεταβολές που προκύπτουν 

και τις ανάγκες της εταιρείας. 

4. Ετήσια ανανέωση DOMAIN & HOSTING της ιστοσελίδας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://depanal.gr/


 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
  
 

Η ενδεικτική δαπάνη των εργασιών Εργασίες αναβάθμισης-συντήρησης 

διαδικτυακής πύλης www.depanal.gr , βαρύνει τους παρακάτω τον 

προϋπολογισμού εξόδων της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., για το οικονομικό έτος του 2017: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ (CPV) 
ΠΟΣΟ  

(χωρίς ΦΠΑ) 

1 
Αναβάθμιση-συντήρηση 

διαδικτυακής πύλης 
72400000-4 1.500,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1.500,00 

ΦΠΑ (24%) 360,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.860,00 € 

 
 

 

 

 

 

Η Συντάκτρια  

  

 

  

Σακελλαρίδη Κρυστάλλη 

  

             Ο Γεν. Δ/ντής  

  

  

 

         Αναγνώστου Ν. Ιωάννης    

  

 Ο Πρόεδρος   

  

 

  

       Ξυλούρης Ιωάννης  

http://www.depanal.gr/

