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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

 
Η ΜΟΝΟΜΕΣΟΥΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν ΔΕΠΑΝΑΛ 

Α.Ε. αλαθνηλώλεη όηη ζα πξνβεί, θαηόπηλ ζπιινγήο πξνζθνξώλ, ζε: ύνατη ζύμβαζηρ ζςνεπγαζίαρ με 

ανάδοσο για ηην ςπηπεζία «Τγειονομικήρ κάλςτηρ, Απενηόμυζηρ – Μςοκηονίαρ – Απολύμανζηρ 

ζηιρ εγκαηαζηάζειρ ηηρ εηαιπείαρ ΓΔΠΑΝΑΛ Α.Δ. - Γήμος Ηπακλείος», από ηον εκηελούμενο 

πποϋπολογιζμό έηοςρ 2019, ηηρ ΓΔΠΑΝΑΛ Α.Δ., ενδεικηικού πποϋπολογιζμού 818.40€ 

(ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΠΑ 24%), θαη θαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο λα 

θαηαζέζνπλ ηηο ζρεηηθέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ηνπο. Η εθηέιεζε ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηεο ζύκβαζεο 

δηελεξγείηαη ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαη απνθάζεηο: 

         
Α) Γιαηάξειρ: 
 

1.  Σνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016) «Δεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 

Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ). 

2.  Σνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο 

θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο. 

3.  ηνπ Ν. 3463/2006 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΕΚ Α 114/08-06-2006 ηεύρνο 

Α’) θαη ηδηαίηεξα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209, όπσο αλαδηαηππώζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 

Ν. 3536/2007 θαη ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209, όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ 

Ν. 3731/2008 θαη δηαηεξήζεθε ζε ηζρύ κε ηελ πεξίπησζε 38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 

4412/2016. 

4.   Σνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ…» 

5. Σνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) « Ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξόγξακκα 

Δηαύγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 

Β) Αποθάζειρ : 

1. Σελ κε αξηζ. Πξση. 434/15-03-2019 εηζήγεζε πξνο ην Δ.. ηεο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. γηα ηελ έγθξηζε 

δηελέξγεηαο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ππεξεζία «Τγεηνλνκηθήο θάιπςεο, 

Απεληόκσζεο – Μπνθηνλίαο – Απνιύκαλζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. - 

Δήκνπ Ηξαθιείνπ». 

2.Σελ ππ’ αξ. 46/2019 Απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ έγθξηζεο δηελέξγεηαο πξόζθιεζεο 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ππεξεζία «Τγεηνλνκηθήο θάιπςεο, Απεληόκσζεο – Μπνθηνλίαο – 

Απνιύκαλζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. - Δήκνπ Ηξαθιείνπ». 

 
ΓΔΠΑΝΑΛ Α.Δ. 
ΜΟΝΟΜΔΣΟΥΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ 
ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ 
ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΓΗ ▪ 71601 ▪ 
ΝΔΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΟ 
Σηλ. 2810 229 479 ▪ 2810 390 177  
Fax 2810 244 769   
E-mail:  info@depanal.gr   

 

 
 
 
 

Ηπάκλειο, 09/05/2019 
                   Aπ. Ππυη.: 841 
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3.Σελ ππ’ αξ. 01/2019, απόθαζε ηνπ  Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία ζπζηάζεθε ε κόληκε 

επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκώλ ππεξεζηώλ/πξνκεζεηώλ ηεο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. γηα ην έηνο 2019.  

4.Σελ ππ’ αξ. 02/2019, απόθαζε ηνπ  Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία ζπζηάζεθε ε κόληκε 

επηηξνπή παξαιαβήο/παξαθνινύζεζεο ππεξεζηώλ/πξνκεζεηώλ ηεο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. γηα ην έηνο 

2019.   

 
Πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο κέρξη θαη ηελ Σεηάξηε 22/05/2019 θαη ώξα 10:00, ζην Πξσηόθνιιν  ηεο 

ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Δηεύζπλζε Ισάλλε Πξνθνπίδε Νέα Αιηθαξλαζζόο (Έλαληη γεπέδνπ Ηξνδόηνπ).  

 

Οη πξνζθνξέο κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ θαη κε courier ή ηαρπδξνκείν, αιιά πξέπεη λα έρνπλ θηάζεη ζην 

πξσηόθνιιν ηεο ππεξεζίαο έσο ηελ αλσηέξσ εκέξα θαη ώξα. 

Πιεξνθνξίεο  δίλνληαη από ην γξαθείν ηεο εηαηξείαο Σει.: 2810. 229.479 – 2810.390.177,  όιεο ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο.  

Όια ηα έγγξαθα ηεο Πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο Θα αλαξηεζνύλ ζηελ Ηιεθηξνληθή 

δηεύζπλζε ηεο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε www.depanal.gr θαη ζηελ Ηιεθηξνληθή δηεύζπλζε  ηνπ Δήκνπ Ηξαθιείνπ 

www.heraklion.gr/press/auction  (δηαθεξύμεηο δεκνπξαζίεο).   

 Γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ  πξνζθνξώλ ιακβάλνληαη ππόςε ηα παξαθάησ:       

Η απόιπηα ηήξεζε  ησλ  ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ .  Η θαηάζεζε  ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ αλαθέξνληαη 

ζηε πγγξαθή  Τπνρξεώζεσλ .Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ ζπκκεηερόλησλ . 

Πξνζθνξά πνπ είλαη αόξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο απνξξίπηεηαη. Πξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη 

νπζηώδεηο απνθιίζεηο από ηνπο όξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνξξίπηεηαη. 

Πξνζθνξά  πνπ ζέηεη όξν αλαπξνζαξκνγήο ησλ ηηκώλ θξίλεηαη σο απαξάδεθηε.  

 

Η θαηαθύξσζε ηεο πξνκήζεηαο   ζα γίλεη  κε απόθαζε ηνπ  Πξνέδξνπ ηεο  ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., ζε απηόλ πνπ 

ζα πξνζθνκίζεη ηελ  πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο 

γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ.    

 

 

 Ο ππόεδπορ ηηρ ΓΔΠΑΝΑΛ Α.Δ. 

 

           

 

 

           Ξςλούπηρ Ιυάννηρ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.depanal.gr/
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 
Αντικείμενο Τπηρεςίασ 

 Αντικείμενο τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, είναι θ ςφναψθ ςυνεργαςίασ με 

εταιρεία υγειονομικισ κάλυψθσ για τθν υπθρεςία «Απεντόμωςθσ – Μυοκτονίασ – Απολφμανςθσ ςτισ 

εγκαταςτάςεισ τθσ εταιρείασ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» και πιο ςυγκεκριμζνα ςτθν ζδρα τθσ, ςτο κτιριο επί τθσ 

Λεωφόρου Ικάρου αρ.66, που ςτεγάηεται το «Δθμοςκόπιο», το οποίο διαχειρίηεται θ εταιρεία ΔΕΠΑΝΑΛ 

Α.Ε.- Διμου Ηρακλείου και ςτον χϊρο ςτάκμευςθσ οχθμάτων ςτο αεροδρόμιο.  

Η εταιρεία ηθτεί να προβεί ςε ςφμβαςθ με εταιρεία  Τγειονομικισ κάλυψθσ για τθν παραπάνω υπθρεςία, 

προκειμζνου να διακζτει πιςτοποιθτικό απολφμανςθσ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ, ςφμφωνα με τουσ 

κανονιςμοφσ υγιεινισ & αςφάλειασ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ. 

 

Η περιγραφι τθσ αιτοφμενθσ υπθρεςίασ που ηθτάει θ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., με τθν παροφςα πρόςκλθςθ 

εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να ικανοποιιςουν ζχουν ωσ εξισ: 

 
Άρθρο: 1ο 
Τπηρεςία Τγειονομικήσ Κάλυψησ, Απεντόμωςησ – Μυοκτονίασ – Απολφμανςησ ςτισ εγκαταςτάςεισ τησ 

εταιρείασ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 

Η εταιρεία ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., ηθτάει τθν ςφναψθ ςυνεργαςίασ με εταιρεία Τγειονομικισ Κάλυψθσ ι οποία 

κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να διακζτει άδεια του Τπουργείου Γεωργίασ  για καταπολζμθςθ 

εντόμων και τρωκτικϊν ςε κατοικθμζνουσ χϊρουσ, τθν απαιτοφμενθ εμπειρία και μζςα για τθν κατά τουσ 

κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ και τζχνθσ, εκτζλεςθ υγειονομικϊν εφαρμογϊν, ςε κατοικθμζνουσ χϊρουσ, 

κλειςτοφσ και ανοικτοφσ. Η εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ και εργαςιϊν αυτισ κα γίνεται ςτουσ  

περιγραφόμενουσ παρακάτω χϊρουσ και χρόνουσ: 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
  ΓΔΠΑΝΑΛ Α.Δ. 
ΜΟΝΟΜΔΣΟΥΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ 
ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ 
ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΓΗ ▪ 71601  
ΝΔΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΟ 
Σηλ. 2810 229 479 ▪ 2810 390 177   
Fax 2810 244 769   

  E-mail:  info@depanal.gr 
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ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΕΝΣΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΡΩΚΣΙΚΩΝ 
ΣΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 

ΣΗΝ ΕΔΡΑ (ΓΡΑΦΕΙΑ), ΣΟ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑ (ΧΩΡΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΤ) ΚΑΙ ΣΟ 
ΔΗΜΟΚΟΠΙΟ 

 

ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: 
Οι εργαςίεσ κα γίνονται ανά δίμθνο, ςε θμζρεσ και ϊρεσ που δεν κα δθμιουργοφν προβλιματα ςτθν 

ομαλι λειτουργία τθσ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. και με ςκευάςματα, εγκεκριμζνα από το Τπ. Γεωργίασ για χριςθ ςε 

κατοικθμζνουσ χϊρουσ, που δεν βλάπτουν ανκρϊπουσ και ηϊα. 

 

Άρθρο: 2ο 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΙΩΝ: 
 
Η ανάδοχοσ εταιρεία, υποχρεοφται να τθρεί κατά γράμμα το πρόγραμμα εργαςιϊν όπωσ αυτό ζχει 

καταρτιςτεί και προδιαγραφεί από τθν ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 

 

Μινασ/ 
Επεμβάςεισ 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Απεντόμωςθ/ 
Μυοκτονία 

 +  +  +  +  +  + 

 
Άρθρο: 3ο 
ΕΓΓΤΗΗ ΕΡΓΑΙΩΝ: 
 
Η ανάδοχοσ εταιρεία κα πρζπει να εγγυάται το αποτζλεςμα των εργαςιϊν τθσ καλφπτοντασ ΔΩΡΕΑΝ 
τυχόν ζκτακτεσ εφαρμογζσ, εφόςον χρειαςτεί. 
 
Άρθρο: 4ο 
ΚΟΣΟ ΕΡΓΑΙΩΝ: 
 
Σο κόςτοσ για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ κα πρζπει να καλφπτεται ςτθν οικονομικι προςφορά του 

αναδόχου ανά επζμβαςθ. το κόςτοσ εφαρμογϊν κα ςυμπεριλαμβάνεται το κόςτοσ για τθν προμικεια 

των ειδικϊν πλαςτικϊν δολωματικϊν ςτακμϊν ςτθν επζμβαςθ τθσ μυοκτονίασ, κακϊσ και κόλλεσ, 

κολλϊδεισ επιφάνειεσ. Συχόν προμικεια άλλων υλικϊν που χρειαςτοφν, κα βαρφνουν τθν ΔΕΠΑΝΑΛ 

Α.Ε.. 

 
ΑΠΟΚΛΙΕΙ 
Όλεσ οι απαιτιςεισ των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν είναι ουςιϊδθσ και απαράβατεσ, θ τυχόν φπαρξθ 

απόκλιςθσ κα ςθμαίνει απόρριψη τησ προςφοράσ. Όπου απαίτθςθ αναφζρεται με τθ λζξθ «περίπου» 

γίνεται αποδεκτι απόκλιςθ ± 10% τθσ αναφερόμενθσ τιμισ. 
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ΓΔΠΑΝΑΛ Α.Δ. 

ΜΟΝΟΜΔΣΟΥΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ 

ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ 

ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΓΗ ▪ 71601 

ΝΔΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΟ 

Σηλ. 2810 229 479 ▪ 2810 390 177 

Fax 2810 244769   

   E-mail:  info@depanal.gr 
 

 Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Τ Π Ο Υ Ρ Δ Ω  Δ Ω Ν 
 
 
Άπθπο 1ο  
Ανηικείμενο ηος διαγυνιζμού 

 

1. Ο δηαγσληζκόο αθνξά ηελ ςπηπεζία «Τγειονομικήρ κάλςτηρ, Απενηόμυζηρ – Μςοκηονίαρ – 

Απολύμανζηρ ζηιρ εγκαηαζηάζειρ ηηρ εηαιπείαρ ΓΔΠΑΝΑΛ Α.Δ. - Γήμος Ηπακλείος», όπσο 

πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ απνηεινύλ αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο. 

 

 
 Άπθπο 2ο  
 Κπιηήπιο Ανάθεζηρ – Ανάδειξη Αναδόσος 
 
Η εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο απηήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 

από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο γηα ην ζύλνιν ηεο ππεξεζίαο, κεηά από  

Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ζπιινγή πξνζθνξώλ.  

Η θαηαθύξσζε κε απόθαζε ηνπ  Πξνέδξνπ ηεο  ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ζα γίλεη ζε απηόλ πνπ πξνζέθεξε ηελ 

θζελόηεξε ηηκή θαη ε πξνζθνξά ηνπ είλαη ζύκθσλε κε ηηο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

 
 
Άπθπο: 3ο 

Πεπιεσόμενα θακέλος ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
Η πξνζθνξά ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ, από ηα εμήο 

δηθαηνινγεηηθά:  

 
1. Τπεύζπλε Δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ππνγεγξακκέλε από ην λόκηκν εθπξόζσπν (επί απνδείμεη) ηεο 

επηρείξεζεο, κε βεβαίσζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, κε ηελ νπνία λα δειώλεηαη όηη: 

α. Είλαη ελήκεξνη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά. 
β. Είλαη εγγεγξακκέλνη ζε Επαγγεικαηηθό Επηκειεηήξην ζε ζρεηηθό κε ην αληηθείκελν ηεο 

ππεξεζίαο θσδηθό επαγγέικαηνο. 
γ. Δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, ζε δσξνδνθία, ζε απάηε, ζε ηξνκνθξαηηθά 

εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ζε λνκηκνπνίεζε 
εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο όπσο απηά 
νξίδνληαη ζηηο απνθάζεηο – πιαίζηα 2008/841/ΔΕΤ, (ΕΕ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), (ΕΕ C 
195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) ,2003/568/ΔΕΤ, (ΕΕ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), 2803/2000 (Α' 48), 

mailto:info@depanal.gr
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(ΕΕ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48),2002/475/ΔΕΤ (ΕΕ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), 
2011/36/ΕΕ, πκβνπιίνπ (ΕΕ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), 2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηώζεθε 
ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 αληίζηνηρα. 

δ. Δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 
δξαζηεξηόηεηαο. 

ε. Έρνπλ ιάβεη γλώζε ησλ όξσλ ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεώζεσλ 
θαη ηνπ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο ππεξεζίαο θαη ζπκθσλνύλ θαη απνδέρνληαη απηνύο 
πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα. 

 
2. πκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν ηεο επηρείξεζεο ην παξερόκελν 

Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 

 
Άπθπο 4ο 

Ανακοίνυζη αποηελέζμαηορ. 

Μεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο ππεξεζίαο, ν αλάδνρνο ζα  παξαιάβεη κέζσ εγγξάθνπ mail ή θαμ, ην έγγξαθν 

ηεο αλαθνηλώζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο. 

 

Άπθπο 5ο 

Γικαιολογηηικά ανάθεζηρ 

Γηα ηελ απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016, θαζώο θαη γηα ηελ απόδεημε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο, ν αλάδνρνο ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξσζε (πξνζσξηλό 

αλάδνρν), εληόο 10 εκεξώλ από ζρεηηθή πξόζθιεζε ε νπνία ζα ηνπ απνζηαιεί, ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκίζεη: 

Α)  Απόζπαζκα Πνηληθνύ Μεηξώνπ ην νπνίν ζα έρεη εθδνζεί ην πνιύ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ από ηελ 

εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ. Τπόρξενη γηα ηελ θαηάζεζε : 

 Σα θπζηθά πξόζσπα. 

 Οκόξξπζκνη εηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο Ο.Ε. θαη Ε.Ε. 

 Δηαρεηξηζηέο Ε.Π.Ε. θαη Ι.Κ.Ε. 

 ηηο πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Ε.), από ηνλ Δηεπζύλνληα ύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα 

κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 

Β)  Αζθαιηζηηθή Ελεκεξόηεηα. 

Γ) Φνξνινγηθή Ελεκεξόηεηα 

Γ)  Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Επαγγεικαηηθνύ Επηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή 

ηνπο θαη ην εηδηθό επάγγεικά ηνπο, ην νπνίν αλ δελ ζπλάδεη κε ην είδνο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ 

ζα νδεγεί ζε απνθιεηζκό ηνπ ζπκκεηέρνληνο, θαη ην νπνίν ζα έρεη εθδνζεί ην πνιύ έμη (6) κήλεο πξηλ 

από ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

 

Άπθπο 6ο 

Σπόπορ – Σόπορ Δκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ. 

Η εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη από ηνλ αλάδνρν ζε ρξόλν θαη ηόπν πνπ ζα νξίζεη ε εηαηξεία 

ΜΟΝΟΜΕΣΟΥΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ, ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.. 

 

Άπθπο 70 

ςμβαηικά ζηοισεία ηηρ Τπηπεζίαρ - ειπά ιζσύορ αςηών. 

   Σα ζπκβαηηθά ηεύρε θαη ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο κε βάζε ηα νπνία ζα γίλεη ε αλάζεζε θαη ε εθηέιεζε ηεο 

ππεξεζίαο είλαη θαηά ζεηξά ηζρύνο, ζε πεξίπησζε ζπκθσλίαο κεηαμύ ηνπο ηα παξαθάησ: 

 Η Πξνθήξπμε.  
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 Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο.  

 Ελδεηθηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο Τπεξεζίαο. 

 Η πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ. 

 Η Σερληθή Έθζεζε θαη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πνπ ζπλέηαμε ε εηαηξεία ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.. 

 

Άπθπο 8ο 

 ύμβαζη. 

      Σα ζηνηρεία ηεο ύκβαζεο πνπ ζα ππνγξάςεη ν αλάδνρνο ζα είλαη : ε ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ, νη 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ν ελδεηθηηθόο  πξνϋπνινγηζκόο θαη ε πξνζθνξά ηνπ αλαδόρνπ. 

 
 
Άπθπο 90 

Υπόνορ εκηέλεζηρ επγαζίαρ – Γιάπκεια  

1.  Ωο ρξόλνο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο νξίδεηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο κε ηνλ 

Αλάδνρν, θαη έσο έλα εκεξνινγηαθό έηνο, (12 κήλεο).  

2.  Με αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο κπνξεί λα 

παξαηείλεηαη κέρξη θαη έλα έηνο. 

 
Άπθπο 10ο  

Σπόπορ – Σόπορ Παπάδοζηρ 

Η εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνρήο ππεξεζίαο ζα γίλεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., 

ΜΟΝΟΜΕΣΟΥΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ, Ισάλλε Πξνθνπίδε, ΣΚ 71601.  

 

 

Άπθπο 11ο  

Ποινικέρ Ρήηπερ 

1. Αλ ν αλάδνρνο παξαδώζεη – εθηειέζεη ηελ ππεξεζία ««Τγεηνλνκηθήο θάιπςεο, Απεληόκσζεο – 

Μπνθηνλίαο – Απνιύκαλζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. - Δήκνπ 

Ηξαθιείνπ» κε ππαηηηόηεηα ηνπ, κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ρξόλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε είλαη δπλαηόλ λα επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο 

ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 

2. Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο : 

α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο 

πξνβιεπόκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο , επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξόζεζκα, 

β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο ΦΠΑ επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο. 

 

Άπθπο 12ο  

Παπαλαβή ηηρ Τπηπεζίαρ 

2.  Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν απαηηνύκελνο έιεγρνο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηε 

ζύκβαζε, κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. 

3. Αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη όηη ε εθηέιεζε ηεο Τπεξεζίαο δελ αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηνπο όξνπο 

ηεο ζύκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηόθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο 

πνπ δηαπηζηώζεθαλ από ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξόκελεο παξεθθιίζεηο 

επεξεάδνπλ ην απνηέιεζκα ηεο ππεξεζίαο πνπ εθηειέζηεθε. 

4. ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί όηη δελ επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο ππεξεζίαο πνπ εθηειέζηεθε 

κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιόγσ ππεξεζηώλ, 
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κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο 

παξεθθιίζεηο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απόθαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή ππνρξενύηαη λα πξνβεί 

ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ηεο ζύκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθό 

πξαθηηθό, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ απόθαζε. 

 

Άπθπο 13ο  

Απόππιτη Τπηπεζίαρ – Ανηικαηάζηαζη 

1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απόξξηςεο νιόθιεξεο ηεο Τπεξεζίαο ή κέξνπο απηήο, κε 

έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη 

αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηώλ θαη ε εθηέιεζε άιισλ, πνπ λα είλαη, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

ζύκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη από ηελ απόθαζε απηή. Αλ ε εθηέιεζε γίλεη κεηά 

ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ εθηέιεζε δελ 

κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξε ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο, ν δε αλάδνρνο ησλ 

ππεξεζηώλ ζεσξείηαη σο εθπξόζεζκνο θαη ππόθεηηαη ζε πνηληθέο ξήηξεο, ιόγσ εθπξόζεζκεο 

παξάδνζεο. 

2. Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη – εθηειέζεη ηηο ππεξεζίεο πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ 

πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθόζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα, θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη 

ππόθεηηαη ζηηο πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο. 

 

Άπθπο 14ο  

Σπόπορ πληπυμήρ – Απαιηούμενα δικαιολογηηικά για πληπυμή ηος αναδόσος 

Η εμόθιεζε ζα είλαη ηκεκαηηθή κε ηελ θαηάζεζε ηνπ παξαζηαηηθνύ ζηελ ππεξεζία. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνύληαη είλαη ηα εμήο : 

(α) Σηκνιόγην ηνπ πξνκεζεπηή. 

(β) Εμνθιεηηθή απόδεημε ηνπ πξνκεζεπηή, εάλ ην ηηκνιόγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε «Εμνθιήζεθε». 

(γ) Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Ελεκεξόηεηαο. 

 

Άπθπο 15ο  

Φόποι, ηέλη, κπαηήζειρ. 

Ο αλάδνρνο ππόθεηηαη ζε όινπο ηνπο, βάζεη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ, θόξνπο, ηέιε, 

θξαηήζεηο πνπ ζα ηζρύνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.  

Ο Φ.Π.Α. βαξύλεη ηελ εηαηξεία, ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., ΜΟΝΟΜΕΣΟΥΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ. 
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ΓΔΠΑΝΑΛ Α.Δ. 
ΜΟΝΟΜΔΣΟΥΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ  
ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ 
ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΓΗ ▪ 71601 ▪  
ΝΔΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΟ 
Σηλ. 2810 229 479 ▪ 2810 390 177  
Fax 2810 244 769   
E-mail:  info@depanal.gr  

 
 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Σ Ι Κ Ο    Π Ρ O Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι  Μ Ο  
 

Τπηρεςία «Τγειονομικήσ κάλυψησ, Απεντόμωςησ – Μυοκτονίασ – Απολφμανςησ ςτισ εγκαταςτάςεισ 
τησ εταιρείασ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. - Δήμου Ηρακλείου» 
 

«Τπηρεςία Τγειονομικήσ κάλυψησ, Απεντόμωςησ – Μυοκτονίασ – Απολφμανςησ» 

ΤΝΟΛΟ 660,00€ 

Φ.Π.Α. 24% 158,40€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 818,40€ 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ  

ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 

 

 

 

Ξυλοφρησ Ιωάννησ 

 

 

 

 

 

 

α/α Περιγραφή υλικϊν ΠΟΟΣΗΣΑ/ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ ΤΝΟΛΟ Ε  
€ 

1 

Υπηρεςίεσ απεντόμωςησ – 
μυοκτονίασ – απολύμανςησ ςτο 

ςύνολο των εγκαταςτάςεων τησ 
ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 

 
 

6 110,00€ 660,00€ 
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ΓΔΠΑΝΑΛ Α.Δ. 
ΜΟΝΟΜΔΣΟΥΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ  
ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ 
ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΓΗ ▪ 71601 ▪  
ΝΔΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΟ 
Σηλ. 2810 229 479 ▪ 2810 390 177  
Fax 2810 244 769   
E-mail:  info@depanal.gr 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

«Τπηρεςία Τγειονομικήσ κάλυψησ, Απεντόμωςησ – Μυοκτονίασ – Απολφμανςησ» 

ΤΝΟΛΟ  
 

Φ.Π.Α. 24%  
 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  
 

 
 
 
 

Ο Προςφέρων 
 

 

α/α Περιγραφή υλικϊν ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ ΤΝΟΛΟ Ε  
€ 

1 
Υπηρεςίεσ απεντόμωςησ – μυοκτονίασ – 

απολύμανςησ ςτο ςύνολο των 
εγκαταςτάςεων τησ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 

 
  


