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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
 

Η ΜΟΝΟΜΕΣΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 

ανακοινϊνει ότι κα προβεί, κατόπιν ςυλλογισ προςφορϊν, ςε: φναψη ςφμβαςησ ςυνεργαςίασ με ανάδοχο 

για την υπηρεςία «Καταςκευή ξυλοτφπων οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ, χυτϊν τοιχείων και 

μικροκαταςκευϊν», για τισ ανάγκεσ τησ Σεχνικήσ Διεφθυνςησ τησ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., ενδεικτικοφ 

προχπολογιςμοφ 13.392,00 € (ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ 24%), και καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να 

κατακζςουν τισ ςχετικζσ προςφορζσ και παροχζσ τουσ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και αποφάςεισ: 

Διατάξεισ : 

1.  Σου άρκρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, 

Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

2.  Σου άρκρου 58 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ 

και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα Καλλικράτθσ. 

3. Σθν παρ. 4 του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006, όπωσ αναδιατυπϊκθκε με τθν παρ. 3 του άρκρου 22 

του Ν. 3536/2007.4.  

4. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 9 του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006, όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ. 13 του 

άρκρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατθρικθκε ςε ιςχφ με τθν περίπτωςθ 38 τθσ παρ. 1 του άρκρου 377 

του Ν. 4412/2016 

5. Σθν αναγκαιότθτα τθσ Τπθρεςίασ, «Καταςκευή ξυλοτφπων οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ, χυτϊν 

τοιχείων και μικροκαταςκευϊν». 

 

Αποφάςεισ : 

1. Σθν υπϋ αρικμόν πρωτ. 1710/15-10-2018, ςφμβαςθ ζργου με τίτλο «Ανάπλαςθ πάρκου Καραμανλι επί 

τθσ οδοφ Επικτιτου» με τον Διμο Ηρακλείου, από τθν οποία προκφπτει θ ανάγκθ για τθν εν λόγω 

δαπάνθ. 

2. Σθν 145/18 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. για τθν ζγκριςθ ανάρτθςθσ 

προςκλιςεων εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για όλα τα απαραίτθτα υλικά για τθν εκτζλεςθ του ζργου, με 

τίτλο «Ανάπλαςθ πάρκου Καραμανλι επί τθσ οδοφ Επικτιτου» με τον Διμο Ηρακλείου, από τον 

εκτελοφμενο προχπολογιςμό ζτουσ 2018, τθσ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 

 

Προςφορζσ γίνονται δεκτζσ μζχρι και τθν Σετάρτη 23/01/2019, και ϊρα 12:00, ςτο Πρωτόκολλο  τθσ 

ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεφκυνςθ Ιωάννθ Προκοπίδθ Νζα Αλικαρναςςόσ (Ζναντι γθπζδου Ηροδότου). 

Πλθροφορίεσ  δίνονται από το γραφείο τθσ εταιρείασ    Σθλ.: 2810. 229.479 – 2810.390.177,  όλεσ τισ 

εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ.  

 
ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 
ΜΟΝΟΜΕΣΟΥΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ 
ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 
ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ ▪ 71601 ▪ 
ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΟ 
Σηλ. 2810 229 479 ▪ 2810 390 177  
Fax 2810 244 769   
E-mail:  info@depanal.gr   

 
Ηράκλειο : 11/01/2019  

                   Aρ. Πρωτ.: 32 
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Όλα τα ζγγραφα τθσ Πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ Θα αναρτθκοφν ςτθν Ηλεκτρονικι 

διεφκυνςθ τθσ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε www.depanal.gr και ςτθν Ηλεκτρονικι διεφκυνςθ  του Διμου 

Ηρακλείου www.heraklion.gr/press/auction  - (διακθρφξεισ δθμοπραςίεσ )  .   

Για τθν αξιολόγθςθ των  προςφορϊν λαμβάνονται υπόψθ τα παρακάτω.:       

Η οικονομικι προςφορά των ςυμμετεχόντων, κακϊσ και οι λοιπζσ παροχζσ και εκπτϊςεισ που κα 

προςφερκοφν. 

Προςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ απορρίπτεται. 

Η κατακφρωςθ τθσ υπθρεςίασ κα γίνει με απόφαςθ του  Προζδρου τθσ  ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., ςε αυτόν 

που κα προςκομίςει τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει τθσ τιμισ για 

το ςφνολο των παραπάνω εργαςιϊν, εφόςον πλθροφνται τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά που 

προδιαγράφονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςθσ, και εφόςον αυτι κρικεί ότι πλθρεί τα 

κριτιρια τθσ εταιρείασ για τθν άρτια διεκπεραίωςθ των ζργων αυτισ. 

 

          Ο πρόεδροσ τησ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 
 
 
 

Ξυλοφρησ Ιωάννησ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.depanal.gr/
http://www.heraklion.gr/press/auction
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ΑΡΘΡΟ : 1 

Σεχνική Περιγραφή 

«φναψη ςφμβαςησ ςυνεργαςίασ με ανάδοχο για την υπηρεςία «Καταςκευή ξυλοτφπων οπλιςμζνου 

ςκυροδζματοσ, χυτϊν τοιχείων και μικροκαταςκευϊν», για τισ ανάγκεσ τησ Σεχνικήσ Διεφθυνςησ τησ 

ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.», για τισ παρακάτω εργαςίεσ: 

 

  «Ξυλοτφπων οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ για την καταςκευή τοιχείων» 
 

 «Ξυλοτφπων χυτϊν μικροκαταςκευϊν ςκυροδζματοσ» 

 

 «Ξυλοτφπων οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ για την καταςκευή εξωτερικϊν κλιμάκων» 

 

Πιο ςυγκεκριμϋνα οι ποςότητεσ για τισ παραπϊνω εργαςύεσ, τισ οπούεσ ζητϊ η εταιρεύα με την παρούςα 

τεχνικό περιγραφό και καλεύ τουσ ενδιαφερόμενουσ τησ παρούςασ πρόςκληςησ εκδόλωςησ 

ενδιαφϋροντοσ να ικανοποιόςουν ϋχουν ωσ εξόσ: 

 

ΕΡΓΑΙΕ 

α/α Πεπιγπαθή επγαζιών ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 Ξυλοτφπων οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ 
για την καταςκευή τοιχείων 

M3 
 

       150,00 

2 Ξυλοτφπων χυτϊν μικροκαταςκευϊν 
ςκυροδζματοσ 

 
 

Μ3 

 
 

10,00 

3 Ξυλοτφπων οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ 
για την καταςκευή εξωτερικϊν κλιμάκων 

Μ3 20,00 

 

 

Ππόζθεηα Σεσνικά Χαπακηηπιζηικά: 

Ο υποψόφιοσ ανϊδοχοσ ο οπούοσ θα ςυμμετϋχει με την προςφορϊ του ςτην παρούςα πρόςκληςη θα 

πρϋπει να προςκομύςει, λύςτα με το προςωπικό που θα απαςχολόςει, τισ ειδικότητεσ αυτών, καθώσ και 

να προςκομύςει υπεύθυνη δόλωςη όπου θα βεβαιώνει ότι διαθϋτει τον απαραύτητο εξοπλιςμό για την 

ϊρτια διεκπεραύωςη των παραπϊνω εργαςιών. Στισ παραπϊνω εργαςύεσ ςυμπεριλαμβϊνεται η 

καταςκευό και τοποθϋτηςη του απαραύτητου ςιδηρού οπλιςμού για τισ ωσ ϊνω καταςκευϋσ, βϊςει τησ 

 
ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 
ΜΟΝΟΜΕΣΟΥΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ 
ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 
ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ ▪ 71601 ▪ 
ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΟ 
Σηλ. 2810 229 479 ▪ 2810 390 177  
Fax 2810 244 769   
E-mail:  info@depanal.gr   
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ςχετικόσ μελϋτησ που ϋχει εκπονηθεύ. Τϋλοσ δεςμεύεται ωσ προσ το χρονοδιϊγραμμα καλόσ εκτϋλεςησ 

αυτών, όπωσ αυτό του υποδειχθεύ από την αρμόδια υπηρεςύα τησ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.. 

 

ΑΠΟΚΛΙΕΙ 

Όλεσ οι απαιτόςεισ των Τεχνικών Προδιαγραφών εύναι ουςιώδησ και απαρϊβατεσ, η τυχόν ύπαρξη 

απόκλιςησ θα ςημαύνει απόρριψη τησ προςφοράσ. Όπου απαύτηςη αναφϋρεται με τη λϋξη «περύπου» 

γύνεται αποδεκτό απόκλιςη ± 10% τησ αναφερόμενησ τιμόσ. 

 

ΠΛΗΜΜΕΛΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ 

Εϊν οι προςφερόμενεσ εργαςύεσ, δεν εκπληρώνουν τουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ ό εμφανύζουν ελαττώματα 

ό κακοτεχνύεσ, ο Ανϊδοχοσ υποχρεώνεται να τισ αποκαταςτόςει ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ. 

 

Ακολουθούν τα ςχετικϊ με το προσ εκτϋλεςη ϋργο, ϊρθρα των παραπϊνω εργαςιών: 

 

ΑΡΘΡΟ : 2 

Ξςλοηύποι σςηών μικποκαηαζκεςών ζκςποδέμαηορ  

 
Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20  Καηαζθεπή μπινηύπωλ θαη δηάζηξωζε 
ζθπξνδέκαηνο κηθξώλ έξγωλ επί ηόπνπ, ζθπξνδέκαηνο, πνηόηεηαο έωο C16/20, ζύκθωλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνύ ηερλνινγίαο ζθπξνδέκαηνο (ΚΤΣ), κε ηελ δηάζηξωζε θαη ηελ ζπκπύθλωζε 
απηνύ επί ηωλ θαινππηώλ ή/θαη ινηπώλ επηθαλεηώλ ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο, ηελ δηακόξθωζε ηνπ 
απαξαίηεηνπ ζηδεξνύ νπιηζκνύ, ζύκθωλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ. Η ηνπνζέηεζε ηνπ 
ζηδεξνπιηζκνύ ζα γίλεηαη κόλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηύπνπ ή ηεο επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππόζηξωκα νπιηζκέλωλ δαπέδωλ θιπ). 

Σπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε θαηαζθεπήο ηωλ θαινππηώλ θαη ηεο εξγαζίαο δηάζηξωζεο θαη 
ζπκπύθλωζεο, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε από ην δάπεδν εξγαζίαο. . Δελ πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα 
ηωλ πιηθώλ επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ, ε εξγαζία αλάκημεο θαη νη πάζεο θύζεωο πιάγηεο κεηαθνξέο. 

Επηκέηξεζε αλά θπβηθό κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ από ζθπξόδεκα, ζύκθωλα κε ηηο 
πξνβιεπόκελεο από ηελ κειέηε δηαζηάζεηο.  

 

Τηκή αλά θπβηθό κέηξν (m3). 

Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20   
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : θπβηθό κέηξν (m3) 
ΕΥΡΩ:  60,00 (εμήληα) 

ΑΡΘΡΟ : 3 

Ξςλοηύποι οπλιζμένος ζκςποδέμαηορ για ηην καηαζκεςή ηοισείυν 

 
Καηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20 θαη C20/25. Καηαζθεπή μπινηύπωλ, ζηδεξνύ 

νπιηζκνύ θαη δηάζηξωζε ζθπξνδέκαηνο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνηρείωλ θαη θιηκάθωλ, ζύκθωλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνύ ηερλνινγίαο ζθπξνδέκαηνο (ΚΤΣ), κε ρξήζε αληιίαο ζθπξνδέκαηνο ή 
ππξγνγεξαλνύ θαη ηελ ζπκπύθλωζε απηνύ επί ηωλ θαινππηώλ ή/θαη ινηπώλ επηθαλεηώλ ππνδνρήο 
ζθπξνδέκαηνο ηελ δηακόξθωζε ηνπ απαξαίηεηνπ ζηδεξνύ νπιηζκνύ, ζύκθωλα κε ηελ κειέηε ηνπ 
έξγνπ. Η ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνύ ζα γίλεηαη κόλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηύπνπ ή ηεο 

επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππόζηξωκα νπιηζκέλωλ δαπέδωλ θιπ). 

Σπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε θαηαζθεπήο ηωλ θαινππηώλ θαη ηεο εξγαζίαο δηάζηξωζεο θαη 
ζπκπύθλωζεο, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε από ην δάπεδν εξγαζίαο. Η δαπάλε ρξήζεωο δνλεηώλ 
κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακόξθωζε ηεο άλω ζηάζκεο ηωλ ζθπξνδνηνπκέλωλ ζηνηρείωλ 
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(ηειηθήο ή πξνζωξηλήο), ζύκθωλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ αλαθνξηθά κε ηελ 
πνηόηεηα θαη ηηο αλνρέο ηνπ ηειεηώκαηνο. 

Δελ πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηωλ πιηθώλ επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ θαη νη πάζεο θύζεωο πιάγηεο 
κεηαθνξέο. Επηκέηξεζε αλά θπβηθό κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ από ζθπξόδεκα, ζύκθωλα 

κε ηηο πξνβιεπόκελεο από ηελ κειέηε δηαζηάζεηο.  

 

Τηκή αλά θπβηθό κέηξν (m3). 

Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20 θαη C20/25 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : θπβηθό κέηξν (m3) 
ΕΥΡΩ:  60,00 (εμήληα) 
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                                             Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Τ Π Ο Υ Ρ Ε Ω  Ε Ω Ν 
 
Άρθρο 1ο  
Αντικείμενο τθσ υπθρεςίασ είναι θ φναψη ςφμβαςησ ςυνεργαςίασ με ανάδοχο για την υπηρεςία 

«Καταςκευή ξυλοτφπων οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ, χυτϊν τοιχείων και μικροκαταςκευϊν», για τισ 

ανάγκεσ τησ Σεχνικήσ Διεφθυνςησ τησ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.. 

 
Άρθρο 2ο  
 Σρόποσ εκτζλεςησ τησ υπηρεςίασ. 
 
Η εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ αυτισ κα πραγματοποιθκεί με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ για το ςφνολο των παραπάνω εργαςιϊν, εφόςον 

πλθροφνται τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά που προδιαγράφονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςθσ, 

μετά από  Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και ςυλλογι προςφορϊν και εφόςον αυτι κρικεί ότι πλθρεί 

τα κριτιρια τθσ εταιρείασ για τθν άρτια διεκπεραίωςθ του ωσ άνω ζργου. 

 
Η κατακφρωςθ του αντικειμζνου τθσ παροχισ υπθρεςίασ ςτον μειοδότθ κα γίνει με απόφαςθ του Προζδρου. 
 
 
Άρθρο 3ο  
Περιεχόμενα φακζλου ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
Μζςα ςτον κυρίωσ  φάκελο τθσ προςφοράσ ο κάκε ενδιαφερόμενοσ κα υποβάλει κλειςτό φάκελο τθσ 

οικονομικισ προςφοράσ και απ’ ζξω κα αναγράφει φναψη ςφμβαςησ ςυνεργαςίασ με ανάδοχο για την 

υπηρεςία «Καταςκευή ξυλοτφπων οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ, χυτϊν τοιχείων και μικροκαταςκευϊν», για 

τισ ανάγκεσ τησ Σεχνικήσ Διεφθυνςησ τησ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.. 

Η προςφορά των ενδιαφερομζνων κα πρζπει να ςυνοδεφεται επί ποινι αποκλειςμοφ, από τα εξισ 

δικαιολογθτικά:  

 
1.Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμζνθ από το νόμιμο εκπρόςωπο (επί αποδείξει) τθσ 
επιχείρθςθσ (με βεβαίωςθ γνθςίου υπογραφισ) με τθν οποία να δθλϊνεται ότι: 

α. Είναι ενιμεροι φορολογικά και αςφαλιςτικά. 
β. Είναι εγγεγραμμζνοι ςε Επαγγελματικό Επιμελθτιριο ςε ςχετικό με το αντικείμενο τθσ υπθρεςίασ 

κωδικό επαγγζλματοσ. 
γ. Δεν ζχουν ςυμμετζχει ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, ςε δωροδοκία, ςε απάτθ, ςε τρομοκρατικά 

εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, ςε νομιμοποίθςθ 
εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ όπωσ αυτά 
ορίηονται ςτισ αποφάςεισ – πλαίςια 2008/841/ΔΕΤ, (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) ,2003/568/ΔΕΤ, (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 τθσ 

 
ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 
ΜΟΝΟΜΕΣΟΥΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ 
ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 
ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ ▪ 71601 ▪ 
ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΟ 
Σηλ. 2810 229 479 ▪ 2810 390 177  
Fax 2810 244 769   
E-mail:  info@depanal.gr   

 
  

  

mailto:info@depanal.gr
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27.11.1995, ς. 48),2002/475/ΔΕΤ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), 2011/36/ΕΕ, υμβουλίου (ΕΕ L 
101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), 2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
4198/2013 αντίςτοιχα. 

δ. Δεν ζχουν καταδικαςκεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ 
δραςτθριότθτασ. 

ε. Ζχουν λάβει γνϊςθ των όρων των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, τθσ ςυγγραφισ υποχρεϊςεων και 
του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ υπθρεςίασ και ςυμφωνοφν και αποδζχονται αυτοφσ 
πλιρωσ και ανεπιφφλακτα. 

 
2. υμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τον νόμιμο εκπρόςωπο τθσ επιχείρθςθσ το παρεχόμενο Ζντυπο 

Οικονομικισ Προςφοράσ. 

 

3. υνθμμζνα όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά που τυχόν απαιτοφνται, ςφμφωνα με το άρκρο 1 τθσ 

τεχνικισ περιγραφισ, προκείμενου ο υποψιφιοσ να πλθρεί τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό. 

 
Άρθρο 4ο  
Ανακοίνωςη αποτελζςματοσ. 
 
Μετά τθν κατακφρωςθ τθσ υπθρεςίασ, ο ανάδοχοσ κα  παραλάβει μζςω εγγράφου mail ι φαξ, το ζγγραφο 

τθσ ανακοινϊςεωσ του αποτελζςματοσ. 

 
Άρθρο 5ο  
Δικαιολογητικά ανάθεςησ 

Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ από διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων 

ςυμβάςεων των παρ. 1 και 2 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016, κακϊσ και για τθν απόδειξθ τθσ 

επαγγελματικισ ικανότθτασ, ο ανάδοχοσ ςτον οποίο πρόκειται να ανατεκεί θ υπθρεςία, εντόσ 10 θμερϊν από 

ςχετικι πρόςκλθςθ θ οποία κα του αποςταλεί, κα πρζπει να προςκομίςει: 

Α)  Αςφαλιςτικι και Φορολογικι Ενθμερότθτα. 

Β)  Πιςτοποιθτικό του οικείου Επαγγελματικοφ Επιμελθτθρίου με το οποίο κα πιςτοποιείται θ εγγραφι τουσ 

και το ειδικό επάγγελμά τουσ, το οποίο αν δεν ςυνάδει με το είδοσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κα 

οδθγεί ςε αποκλειςμό του ςυμμετζχοντοσ, και το οποίο κα ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από 

τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

 

Άρθρο 6ο  
Σρόποσ – Σόποσ Εκτζλεςησ των εργαςιϊν 

Η εκτζλεςθ των εργαςιϊν κα γίνει από τον ανάδοχο ςε χρόνο και τόπο που κα ορίςει θ εταιρεία 

ΜΟΝΟΜΕΣΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ, ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., προκειμζνου για τθν ομαλι 

περαίωςθ και καλι εκτζλεςθ των ωσ άνω εργαςιϊν αναφορικά με το ζργο «Ανάπλαςθ πάρκου Καραμανλι 

επί τθσ οδοφ Επικτιτου»  ο οποίοσ κα πρζπει απαραίτθτα να τθριςει  

αυςτθρά το χρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ και περαίωςθσ των παραπάνω εργαςιϊν όπωσ του παραδοκεί από 

τθν ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.      

 

 

Άρθρο 70 

Παραλαβή Τπηρεςίασ  

 

1. Η παραλαβι τθσ υπθρεςίασ γίνεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Παραλαβισ και Παρακολοφκθςθσ 

Προμθκειϊν τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 221 του Ν.4412/2016 τθσ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.. 
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2. Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ, διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ τθσ υπθρεςίασ. τθν 

παραπάνω διαδικαςία  μπορεί να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο ανάδοχοσ.  

   Η επιτροπι παραλαβισ ςυντάςςει πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ ι απόρριψθσ μετά τθ διενζργεια 

ελζγχου.  

   Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ θ Επιτροπι Παραλαβισ μπορεί: 

α) να παραλάβει τθν υπθρεςία, 

β) να παραλάβει τθν υπθρεςία, με παρατθριςεισ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 

ςφμβαςθσ, 

γ) να απορρίψει τθν υπθρεςία. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 208 του Ν.4412/2016 

 

Άρθρο 80
 

Εκπρόθεςμη παράδοςη υπηρεςίασ  
 
1. Αν θ υπθρεςία παραδοκεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ 

που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 209 του Ν.4412/2016, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ 

αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

2.Σο παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων 

υπθρεςιϊν, χωρίσ ΦΠΑ. Εάν οι εργαςίεσ που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθν περαίωςθ του 

ζργου που ζχει αναλάβει θ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ 

ποςότθτασ αυτϊν. 

3.Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για παράδοςθ ι αποκατάςταςθ των 

εργαςιϊν, με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, φςτερα από γνωμοδότθςθ από τθν αρμόδια Επιτροπι 

Παραλαβισ και Παρακολοφκθςθσ, τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 221 του Ν.4412/2016 τθσ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., 

δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των 

διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ παράδοςθσ. 

 

Άρθρο 9ο 
 φμβαςη. 
 
 Η Τπθρεςία κα καταρτίςει τθ ςχετικι ςφμβαςθ που κα υπογραφεί από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ.  

Αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί αποτελοφν, θ παροφςα Προκιρυξθ, θ υγγραφι 

Τποχρεϊςεων, οι Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ, ο Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ και θ προςφορά του αναδόχου.  

 

φμφωνα με το άρκρο 236, παρ. 1 του Ν. 4412/2016, θ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., ζχει το δικαίωμα να ανακζςει ςτον  

ανάδοχο εργαςίεσ, πλζον των προςυπολογιηόμενων ςτθν παροφςα, ςε ποςοςτό μζχρι 30% πάνω για κάλυψθ 

πρόςκετων ι ζκτακτων  αναγκϊν τθσ εταιρείασ και 50%  κάτω επί του χωρίσ ΦΠΑ,  ςυμβαςιοποιθμζνου 

ποςοφ. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 100 

Ολοκλήρωςη εκτζλεςησ ςφμβαςησ 
 
   Η ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν 

α)  Παραδόκθκε ολόκλθρθ θ υπθρεςία ι, ςε περίπτωςθ διαιρετϊν εργαςιϊν, θ ποςότθτα που παραδόκθκε 

υπολείπεται τθσ ςυμβατικισ, κατά μζροσ που κρίνεται ωσ αςιμαντο από το αρμόδιο όργανο 



Σελύδα | 9  
 

β) Παραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά οι εργαςίεσ που παραδόκθκαν.  

γ)       Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν κυρϊςεισ ι 

εκπτϊςεισ και  

δ)   Εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 

αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ. 

 

ΑΡΘΡΟ 110 

Σρόποσ πληρωμήσ – απαιτοφμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου 
 
   Η πλθρωμι κα γίνεται με εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των 

εργαςιϊν. Σα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι τα εξισ: 

Α) Πρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ι ςε περίπτωςθ αυτοδίκαιθσ παραλαβισ, 

αποδεικτικό περαίωςθσ των εργαςιϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 208 του N.4412/2016.  

β) Εξοφλθτικι απόδειξθ του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». 

     

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τιμολογιςει ςφμφωνα με τισ εντολζσ τθσ εταιρείασ, ιτοι να εκδίδεται 

τιμολόγιο ανά εντολι και Κ.Α προχπολογιςμοφ, μετά από ςυνεννόθςθ με το αρμόδιο τμιμα που ςυνζταξε 

τθν εντολι. 

 
Δ) Πιςτοποιθτικά Φορολογικήσ και Αςφαλιςτικήσ Ενημερότητασ 
 

ΑΡΘΡΟ 120 

Φόροι, τζλη, κρατήςεισ. 
 
Ο ανάδοχοσ υπόκειται ςε όλουσ τουσ βάςει των κειμζνων διατάξεων φόρουσ, τζλθ, κρατιςεισ που κα 

ιςχφουν κατά τθν θμζρα τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

 

Ο Φ.Π.Α. βαρφνει  τθν εταιρεία. 
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Ε Ν Δ Ε Ι Κ Σ Ι Κ Ο    Π Ρ O Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι  Μ Ο  

 
ύνατη ζύμβαζηρ ζςνεπγαζίαρ με ανάδοσο για ηην ςπηπεζία «Καηαζκεςή ξςλοηύπυν 

οπλιζμένος ζκςποδέμαηορ, σςηών ηοισείυν και μικποκαηαζκεςών», για ηιρ ανάγκερ ηηρ 

Σεσνικήρ Διεύθςνζηρ ηηρ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.. 

 

 
 
 
 
 
    Ο Πρόεδρος ηης ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 
 
 
 
 
 
     Ιωάννης Ξσλούρης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 
ΜΟΝΟΜΕΣΟΥΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ 
ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 
ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ ▪ 71601 ▪ 
ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΟ 
Σηλ. 2810 229 479 ▪ 2810 390 177  
Fax 2810 244 769   
E-mail:  info@depanal.gr   

 
  

  

α/α Περιγραφή εργαςιών ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ  

€ 

1 
Ξυλοτφπων οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ για 
την καταςκευή τοιχείων 

                           
M3 

 
        150,00 

60,00 9.000,00 

2 
 

Ξυλοτφπων χυτϊν μικροκαταςκευϊν 
ςκυροδζματοσ 

 
 

Μ3 

 
 

10,00 
60,00 600,00 

3 
 

Ξυλοτφπων οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ για 
την καταςκευή εξωτερικϊν κλιμάκων 

Μ3 
20,00 60,00 1.200,00 

΄ 

 

 

 ΣΥΝΟΛΟ  10.800,00 € 

 Φ.Π.Α 24% 2592,00 € 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   13.392,00 € 

mailto:info@depanal.gr
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ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 
ΜΟΝΟΜΕΣΟΥΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ 

  ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 
ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ ▪ 71601   
ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΟ 
Σηλ. 2810 229 479 ▪ 2810 390 177 

  Fax 2810 244 769   
E-mail:  info@depanal.gr  

 
 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ύνατη ζύμβαζηρ ζςνεπγαζίαρ με ανάδοσο για ηην ςπηπεζία «Καηαζκεςή ξςλοηύπυν 

οπλιζμένος ζκςποδέμαηορ, σςηών ηοισείυν και μικποκαηαζκεςών», για ηιρ ανάγκερ ηηρ 

Σεσνικήρ Διεύθςνζηρ ηηρ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.. 

  

 

 
 
 

Ο Προζθέρων 
 

α/α Περιγραφή εργαςιών ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ  

€ 

1 
Ξυλοτφπων οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ για 
την καταςκευή τοιχείων 

                           
M3 

 
        150,00 

  

2 
 

Ξυλοτφπων χυτϊν μικροκαταςκευϊν 
ςκυροδζματοσ 

 
 

Μ3 

 
 

10,00 
  

3 
 

Ξυλοτφπων οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ για 
την καταςκευή εξωτερικϊν κλιμάκων 

Μ3 
20,00   

΄ 

 

 

 ΣΥΝΟΛΟ   

 Φ.Π.Α 24%  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    


