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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
 

Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΟΛΤΜΕΣΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 

ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ και με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» ανακοινϊνει, ότι κα 

προβεί, κατόπιν ςυλλογισ προςφορϊν, ςε ςφναψθ ςφμβαςθσ ςυνεργαςίασ με προμθκευτι για την 

«Προμήθεια αδρανϊν υλικϊν», ςυνολικοφ ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ 16.125,00€, (πλζον του ΦΠΑ 

24%), για τισ ανάγκεσ τησ Δ/νςησ Σεχνικϊν ζργων & Αυτεπιςταςίασ τησ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. και καλεί τουσ 

ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ (φυςικά και νομικά πρόςωπα κακϊσ και ενϊςεισ αυτϊν , 

ςυνεταιριςμοφσ κλ̟π ),  να κατακζςουν τισ ςχετικζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ τουσ. Θ εκτζλεςθ του 

διαγωνιςμοφ και τθσ ςφμβαςθσ διενεργείται ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και αποφάςεισ: 

 

 Α) Διατάξεισ: 

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

Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

2. Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςη Κώδικα Φόρου Προςτιθζμενησ Αξίασ»,  

3. Του Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» (ΦΕΚ Α 114/08-06-2006 τεφχοσ 

Α’) και ιδιαίτερα τθσ παρ. 4 του άρκρου 209, όπωσ αναδιατυπϊκθκε με τθν παρ. 3 του άρκρου 22 του Ν. 

3536/2007 και τθσ παρ. 9 του άρκρου 209, 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. 

4. Του άρκρου 58 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) όπωσ αντικαταςτάκθκε με το 

άρκρο 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 19.07.2018) - Ρρόγραμμα Κλειςκζνθσ. 

5. Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) « Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 

πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα 

Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ». 

6. Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 

Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…» 

7. Τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην Οδηγία 
2011/7 τησ 16.2.2011 για την καταπολζμηςη των καθυςτερήςεων πληρωμών ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»  

8. Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ (ενςωμάτωςη τησ 
Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 
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9. Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

10. Του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”  

11. Tθν υπ' αρικ. απόφαςθ Υπουργοφ Οικονομικϊν 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291 τ. Βϋ) 

12. Τθν με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«Ρφθμιςη ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρώου 
Δημοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξησ» 

 

Β) Αποφάςεισ : 

1.  Τθν υπ’ αρ. πρωτ. 1509/24-06-2020 ειςιγθςθ προσ το Δ.Σ. τθσ ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε. για τθν ζγκριςθ 

ανάρτθςθσ προςκλιςεων εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για προμικεια υλικϊν, για τισ ανάγκεσ τθσ Δ/νςθσ 

Τεχνικϊν ζργων & Αυτεπιςταςίασ τθσ ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε.. 

2.  Τθν υπ’ αρ. 02 του πρακτικοφ 12/30-06-2020 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζγκριςθσ 

ανάρτθςθσ προςκλιςεων εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για προμικεια υλικϊν, για τισ ανάγκεσ τθσ Δ/νςθσ 

Τεχνικϊν ζργων & Αυτεπιςταςίασ τθσ ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε.. 

3.  Τθν με αρικ. πρωτ:   1868/03-08-2020 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ 

4.Τθν υπ’ αρ. 02 του πρακτικοφ 12/30-06-2020, απόφαςθ του  Διοικθτικοφ Συμβουλίου, με τθν 

οποία ςυςτάκθκε θ επιτροπι αξιολόγθςθσ προςφορϊν των διαγωνιςμϊν για τθν προμικεια υλικϊν, για τισ 

ανάγκεσ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν ζργων & Αυτεπιςταςίασ τθσ ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε.. 

   

Ρροςφορζσ γίνονται δεκτζσ μζχρι και τθν Παραςκευή 14/08/2020 και ϊρα 12:00, ςτο 

Ρρωτόκολλο  τθσ ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε., Διεφκυνςθ Ιωάννθ Ρροκοπίδθ Νζα Αλικαρναςςόσ (Ζναντι γθπζδου 

Θροδότου).  

Ρλθροφορίεσ  δίνονται από το τμιμα προμθκειϊν τθσ εταιρείασ, υπεφκυνθ κα Ρερογιαννάκθ Κατ.  

τθλ.: 2810. 229.479 – 2810.390.177,  όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 

 Για πλθροφορίεσ τεχνικισ φφςεωσ μπορείτε να επικοινωνείτε με τθ Δ/νςθ Τεχνικϊν Ζργων &  

Αυτεπιςταςίασ ςτο τθλζφωνο 2810.390177 

Πλα τα ζγγραφα τθσ Ρρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ Θα αναρτθκοφν ςτθν Θλεκτρονικι 

διεφκυνςθ τθσ ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε www.depanal.gr και ςτθν Θλεκτρονικι διεφκυνςθ  του Διμου Θρακλείου 

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

 

 Για τθν αξιολόγθςθ των  προςφορϊν λαμβάνονται υπόψθ τα παρακάτω:       

Θ απόλυτθ τιρθςθ  των  τεχνικϊν προδιαγραφϊν .   

Θ κατάκεςθ  των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο άρκρο 7 (Ρεριεχόμενο Φακζλου 

Ρροςφοράσ) των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν. 

Θ οικονομικι προςφορά των ςυμμετεχόντων . 

Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ απορρίπτεται. Ρροςφορά που 

παρουςιάηει ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ απορρίπτεται. 

Ρροςφορά  που κζτει όρο αναπροςαρμογισ των τιμϊν κρίνεται ωσ απαράδεκτθ. 

 

Θ κατακφρωςθ τθσ προμικειασ κα γίνει με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ  ΔΕΡΑΝΑΛ 

Α.Ε., ςε αυτόν που κα προςκομίςει τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά, βάςει τθσ 

http://www.depanal.gr/
http://www.heraklion.gr/press/auction
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τιμισ για το ςφνολο τθσ προμικειασ, εφόςον πλθροφνται τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά που 

προδιαγράφονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςθσ.  

 

 
 

          Η πρόεδροσ τησ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 
 
 
 
 
          Ευαγγελία χοιναράκη-Ηλιάκη 
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«φναψη ςφμβαςησ ςυνεργαςίασ με προμηθευτή, για την «Προμήθεια αδρανϊν υλικϊν», για 

τισ ανάγκεσ τησ Δ/νςησ Σεχνικϊν ζργων & Αυτεπιςταςίασ τησ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε..» 

 

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 
 
 
είδος 

μονάδα 

μέηρηζης 

ηετνική προδιαγραθή 

  
 
 
Τςιμέντο κοινό μαύρο 
τύπου PORTLAND των 50 
kgr 

 

 
 
 
 

ηεκ 

Ωο ηζηκέλην ζε κνξθή ζθόλεο πεξηγξάθεηαη έλα πιηθό, ην νπνίν 

παξνπζηάδεη ζπλεθηηθέο θαη ζπλδεηηθέο ηδηόηεηεο πνπ ην 

θαζηζηνύλ θαηάιιειν γηα ηελ ζύλδεζε αδξαλώλ πιηθώλ ζε έλα 

ζπµπαγέο ζύλνιν. Δπηπιένλ, µε ηελ ρξήζε λεξνύ, µέζω ρεµηθήο 

αληίδξαζεο ην ηζηκέλην  εκθαλίδεη ηδηόηεηεο πήμεο θαη 

ζθιήξπλζεο. Πξνδηαγξαθέο ΚΤΑ 16462/29/2001 – Μέξνο Α’ 

ύλζεζε, Πξνδηαγξαθέο θαη θξηηήξηα ζπκκόξθωζεο γηα ηα θνηλά 

ηζηµέληα (ΦΔΚ 917/Β/2001). Σα ηζηκέληα πξέπεη λα 

ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαλνληζκνύ Σζηκέληωλ 

(Π.Γ 29.2.1980) θαη ηνπ Καλνληζκνύ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο. 

Σν δειηίν παξάδνζεο θαη ε ζπζθεπαζία ηνπ ηζηκέληνπ πξέπεη λα 

αλαγξάθνπλ ηνλ ηύπν ηνπ ηζηκέληνπ, ηελ θαηεγνξία ηνπ θαζώο 

θαη ην ζήκα ηεο εηαηξείαο πνπ ην παξαζθεπάδεη. Σα ηζηκέληα πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηηο δνκηθέο θαηαζθεπέο νθείινπλ λα είλαη 

ζπκκνξθωκέλα κε ηηο απαηηήζεηο ηωλ πξνηύπωλ ΔΛΟΣ ΔΝ 197- 

1:2000 θαη επνκέλωο λα θέξνπλ ηελ ζήκαλζε CE επί ηεο 

ζπζθεπαζίαο απηώλ. 

 
 
 

 
Τςιμέντο κοινό λευκό 
τύπου PORTLAND των 25 
kgr 
 

 
 
 

ηεκ 

  
 
 
 
 
Πολτόσ αςβέςτου 

 
 
 
 

 
 
 

 
Σεκ/ζαθί 

Ο αζβέζηεο ζα είλαη ηεο θαιύηεξεο πνηόηεηαο ηνπ ηύπνπ πνπ 

θπθινθνξεί ζην εκπόξην, κε πεξηεθηηθόηεηα νμεηδίνπ ηνπ 

αζβεζηίνπ καδί κε νμείδην ηνπ καγλεζίνπ κεγαιύηεξε ηνπ 95%. Ο 

πνιηόο πνπ πξνέξρεηαη από ην ζβήζηκν ηνπ αζβέζηε δελ πξέπεη 

λα πεξηέρεη ζξόκβνπο ή ζηεξεέο νπζίεο θαη λα απνηειείηαη θαηά 

ην κεγαιύηεξν πνζνζηό από θνιινεηδνύο κνξθήο αζβέζηε. 

Απαγνξεύεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε πνιηνύ αζβέζηε πνπ έρεη 

κεηαηξαπεί ζε αλζξαθηθό αζβέζηην. Γεληθά γηα ηνλ αζβέζηε ηζρύεη 

ην πξόηππν ΔΝ 459-1:2000 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 459-2:2002 
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ΑΡΘΡΟ : 1ο 

Αντικείμενο Προμήθειασ 

Αντικείμενο τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, είναι θ ςυνεργαςία τθσ ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε. με 

προμθκευτι για τισ παραπάνω προμικειεσ, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ υπθρεςίασ, ςτισ ποςότθτεσ που 

κα χρειαςτοφν για τθν εκτζλεςθ των ζργων που ζχει αναλάβει θ εταιρεία. 

Ριο ςυγκεκριμζνα οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ, κα κατακζςουν τισ προςφορζσ τουσ, με 

τιμι μονάδασ για τισ ωσ άνω αναγραφόμενεσ προμικειεσ. 

 

ΑΡΘΡΟ : 2ο 

Πρόςθετα Σεχνικά Χαρακτηριςτικά: 

Ο υποψιφιοσ προμθκευτισ ο οποίοσ κα ςυμμετζχει με τθν προςφορά του ςτθν παροφςα 

πρόςκλθςθ κα πρζπει να ςυνυπολογίςει και να ςυμπεριλάβει ςτθν οικονομικι προςφορά του και 

μεταφορικά που κα χρειαςτοφν για τθν παράδοςθ και τοποκζτθςθ των υλικϊν, ςτα ςθμεία που κα 

υποδείξει θ εταιρεία. 

 

ΑΠΟΚΛΙΕΙ 

Πλεσ οι απαιτιςεισ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν είναι ουςιϊδθσ και απαράβατεσ, θ τυχόν φπαρξθ 

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

γίνεται αποδεκτι απόκλιςθ ± 10% τθσ αναφερόμενθσ τιμισ. 

 
 
 

Ρεηίλε θνληακάηωλ ηύπνπ 

Revinex ζε ζπζθεπαζία ηωλ 5 lt 

 
 
 

ltr 

Πξόζζεην γαιάθηωµα γηα αλάµημε ζην ηζηµεληνθνλίαµα, µε 

ζθνπό ηελ αύμεζε ηεο ζπγθνιιεηηθήο θαη πδξνθνβηθήο 

ηθαλόηεηαο ηνπ (ελίζρπζε ζηεγαλόηεηαο, ειαζηηθόηεηαο, 

πξόζθπζεο θ.α.). Να παξάγεηαη ζύµθωλα µε ηα ηζρύνληα 

πξόηππα ΔΛΟΣ θαη λα είλαη ζπµβαηό µε ηα εγρώξηνπ ηύπνπ 

ηζηµέληα θαη ηα άιια αδξαλή, γηα εθαξµνγήο ζε νηθνδνµηθέο/ 

επηζθεπαζηηθέο ρξήζεηο (ηζηµεληνθνληάµαηα, ελίζρπζε 

ηζηµεληνεηδώλ, αξµνινγήζεηο, επηρξίζµαηα θ.α.). 

  
 
Έηνηκνο ζνβάο κίαο ζηξώζεο ζε 

ζπζθεπαζία ηωλ 25kg 

 

 
ηεκ 

Έηνηκνο ζνβάο ηζηκεληνεηδνύο βάζεο, πνπ απαηηεί κόλν ηελ 

πξνζζήθε λεξνύ . Πξέπεη λα έρεη ηηο εμήο ηδηόηεηεο - Έρεη άξηζηε 

πξόζθπζε ζην ππόζηξωκα. - Πνιύ θαιή εξγαζηκόηεηα - 

Καηάιιειν γηα εμωηεξηθή θαη εζωηεξηθή ρξήζε. Πξνζθέξεηαη ζε 

ζπζθεπαζία 25 kg θαη πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ αλακηγλύεηαη κε ηελ 

πξνζζήθε λεξνύ. Πηζηνπνηεκέλν κε ηε ζήκαλζε CE. 

 

Μαξκαξoθνλία ζε ζπζθεπαζία 
ηωλ 25 θηιώλ 

Σεκ/ζαθί 

Σα αδξαλή πιηθά πνπ δηαηίζεληαη θαη ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο 
θαηαζθεπέο πξέπεη λα θέξνπλ ηελ ζήµαλζε CE θαη αλάινγα µε 
ηελ ρξήζε ηνπο λα αθνινπζνύληαη ηα αληίζηνηρα ελαξκνληζκέλα 
Δπξωπαϊθά Πξόηππα ΔΛΟΣ ΔΝ. 
πγθεθξηµέλα αδξαλή ζξαπζηά ή ζπιιεθηά ζύµθωλα µε ηα 

πξόηππα: ΔΛΟΣΔΝ12620:2008 (αδξαλή γηα ζθπξόδεµα), 

ΔΛΟΣΔΝ13139:2002 (αδξαλή γηα θνληάµαηα) θαη ΔΛΟΔΝ13055- 

1:2002 (ειαθξά αδξαλή γηα ζθπξνδέµαηα, θνληάµαηα θαη 

ελέµαηα). 

 

Ακκνράιηθν γηα ζθπξόδεκα κ3 
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ΑΡΘΡΟ 3ο  
Ιςχφσ Προςφοράσ 
 
Πλεσ οι προςφερόμενεσ τιμζσ πρζπει να ιςχφουν τουλάχιςτον για διακόςιεσ ςαράντα (240) θμζρεσ. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο  
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 προμηθευτή 

για την «Προμήθεια αδρανϊν υλικϊν», για τισ ανάγκεσ τησ Δ/νςησ Σεχνικϊν ζργων & Αυτεπιςταςίασ τησ 

ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.. 

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

δικαιολογθτικά:  

1.Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμζνθ από το νόμιμο εκπρόςωπο τθσ 

επιχείρθςθσ (φυςικι ι νομικι μορφι)  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/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) ,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 

192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 τθσ 

25.11.2005, ς. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (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. Συμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τον νόμιμο εκπρόςωπο τθσ επιχείρθςθσ (φυςικι ι 

νομικι μορφι),   το παρεχόμενο Ζντυπο Οικονομικισ προςφοράσ.  

 

3. Συνθμμζνα όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά που τυχόν απαιτοφνται, ςφμφωνα με τα 

αναγραφόμενα ςτθν τεχνικι περιγραφι τθσ παροφςθσ, προκείμενου ο υποψιφιοσ να πλθρεί τισ 

προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 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 προμθκευτισ ςτον οποίο πρόκειται να ανατεκεί θ προμικεια, εντόσ 10 

θμερϊν από ςχετικι πρόςκλθςθ θ οποία κα του αποςταλεί, κα πρζπει να προςκομίςει: 
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Α) Απόςπαςμα Ροινικοφ Μθτρϊου το οποίο κα ζχει εκδοκεί το πολφ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 

θμερομθνία κατάκεςθσ των δικαιολογθτικϊν. 

 Υπόχρεοι για τθν κατάκεςθ : 

 Τα φυςικά πρόςωπα. 

 Ομόρρυκμοι εταίροι και διαχειριςτζσ Ο.Ε. και Ε.Ε. 

 Διαχειριςτζσ Ε.Ρ.Ε. και Ι.Κ.Ε. 

 Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), από τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα 

μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

 

Β)  Αςφαλιςτικι και Φορολογικι Ενθμερότθτα. 

 

Γ) Ριςτοποιθτικό 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

φμβαςη. 
 
Θ Υπθρεςία κα καταρτίςει τθ ςχετικι ςφμβαςθ που κα υπογραφεί από τα δφο ςυμβαλλόμενα 

μζρθ.  Αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί αποτελοφν θ παροφςα Ρροκιρυξθ, οι 

Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, ο Ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ και θ προςφορά του προμθκευτι.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Δικαίωμα προαίρεςησ. 
 

Σφμφωνα με το άρκρο 236, παρ. 1 του Ν. 4412/2016, θ ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε., ζχει το δικαίωμα να 

προμθκευτεί από τον προμθκευτι ποςότθτεσ πλζον των προςυπολογιηόμενων ςτθν παροφςα, ςε ποςοςτό 

μζχρι 30% πάνω για κάλυψθ πρόςκετων ι ζκτακτων  αναγκϊν τθσ εταιρείασ και 50% κάτω επί του χωρίσ 

ΦΡΑ  ςυμβαςιοποιθμζνου ποςοφ. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  
Σρόποσ – Σόποσ Εκτζλεςησ τησ προμήθειασ 

Θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ κα γίνει από τον προμθκευτι τμθματικά ςε χρόνο και τόπο που κα 

ορίςει θ εταιρεία ΡΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΘ ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ 

ΘΑΚΛΕΙΟΥ, ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε., προκειμζνου για τθν ομαλι περαίωςθ και καλι εκτζλεςθ του ζργου που ζχει 

αναλάβει να διεκπεραιϊςει θ εταιρεία, ο οποίοσ κα πρζπει απαραίτθτα να τθριςει αυςτθρά το 

χρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ και περαίωςθσ τθσ παραπάνω προμικειασ όπωσ του ηθτθκεί από τθν ΔΕΡΑΝΑΛ 

Α.Ε.. 

 

ΑΡΘΡΟ 90 

Παραλαβή Τλικϊν προμήθειασ  

 

1. Θ παραλαβι των υλικϊν γίνεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ και Ραρακολοφκθςθσ 

Ρρομθκειϊν τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 221 του Ν.4412/2016 τθσ ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε.. 
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2. Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ με 

μακροςκοπικι εξζταςθ. Στθν παραπάνω διαδικαςία  μπορεί να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο 

προμθκευτισ.  

   Θ επιτροπι παραλαβισ ςυντάςςει πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ ι απόρριψθσ μετά τθ διενζργεια τθσ 

μακροςκοπικοφ ελζγχου.  

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

α) να παραλάβει το υλικό, 

β) να παραλάβει το υλικό με παρατθριςεισ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) να απορρίψει το υλικό. 

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

 

 
ΑΡΘΡΟ 100 

Εκπρόθεςμη παράδοςη υλικϊν  
 

  1. Αν το υλικό φορτωκεί παραδοκεί ι αντικαταςτακεί 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. Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα 

παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ 

χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. 

 

  3. Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ παράδοςθ 

ι αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε., φςτερα από 

γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του 

εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο προμθκευτισ και 

παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 110 

Σρόποσ πληρωμήσ – απαιτοφμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του προμηθευτή 
 
Θ πλθρωμι κα γίνεται τμθματικά, ζωσ τθν εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν 

θμερομθνία παραλαβισ του τιμολογίου από τον προμθκευτι. Θ ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε. βαρφνεται με τον 

οφειλόμενο Φόρο Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) επί των εκάςτοτε πλθρωτζων ποςϊν. 

Σο τιμολόγιο θα ζχει τα παρακάτω ςτοιχεία: 

ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 

Πολυμετοχική Δημοτική Α.Ε. Πολιτιςμοφ Σουριςμοφ Ανάπτυξησ Ηρακλείου 

Εδρα: Προκοπίδη, Σ.Κ. 71601 Ν. Αλικαρναςςόσ 

ΑΦΜ: 094258926, ΔΟΤ: Ηρακλείου 

(Για πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν εξόφλθςθ του τιμολογίου μπορείτε να επικοινωνείτε με το 

Λογιςτιριο ςτο τθλ.: 2810390177) 

Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι τα εξισ: 

Α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ι ςε περίπτωςθ αυτοδίκαιθσ 

παραλαβισ, αποδεικτικό προςκόμιςθσ του υλικοφ ςτθ  ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε., ςφμφωνα με το άρκρο 208 

τουν.4412/2016.  
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Β) Εξοφλθτικι απόδειξθ του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε».  

Γ) Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ. 

 
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.Ρ.Α. βαρφνει  τθν εταιρεία. 

 

 

 

Ο Προϊστάμενος  

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & 

ΑΤΣΕΠΙΣΑΙΑ 

 

 

 

 

 

Η σντάκτρια 

 

               Κοσγκούλιος  Παναγιώηης    Περογιαννάκη Καηερίνα 
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ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 
ΠΟΛΤΜΕΣΟΥΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ 
ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 
ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 
ΕΔΡΑ: ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ ▪ ΣΚ 71601 
ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΟ 
ΑΦΜ: 094258926 
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 117235827000 
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  
 

«Σύναυη ζύμβαζης ζσνεργαζίας με προμηθεσηή για ηην «Προμήθεια αδρανών 

σλικών», για ηις ανάγκες ηης Δ/νζης Τετνικών έργφν & Ασηεπιζηαζίας ηης ΔΕΠΑΝΑΛ 

Α.Ε.» 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟ ΠΡΟΙΟΝΣΟ Μ.Μ. 
ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

            

1. ΑΔΡΑΝΗ ΤΛΙΚΑ 

1 Ακκνράιηθν ζξαπζηό ή εθ ρεηκάξωλ (3Α) m³ 250,00 10,50 2.625,00 

2 Άκκνο ζξαπζηή ή εθ ρεηκάξωλ m³ 250,00 11,50 2.875,00 

3 Υαιίθη δηαζηάζεωλ από 19 mm έωο 37 mm m³ 150,00 9,40 1.410,00 

4 Γαξκπίιη δηαζηάζεωλ από 12 mm έωο 19 mm m³ 100,00 9,40 940,00 

5 θύξν δηαζηάζεωλ από 50 mm έωο 127 mm m³ 100,00 7,90 790,00 

6 Σζηκέλην θνηλό καύξν ηύπνπ PORTLAND ηωλ 50 
kgr 

ηεκ. 
20,00 7,50 150,00 

7 Σζηκέλην θνηλό ιεπθό ηύπνπ PORTLAND ηωλ 25 
kgr 

ηεκ. 
10,00 9,00 90,00 

8 Μαξκαξνθνλία ζάθνο 1 ηνλνπ  ζάθνο 2,00 70,00 140,00 

9 Πνιηόο αζβέζηνπ ζάθνο 1 ηνλνπ ζάθνο 2,00 70,00 140,00 

10 Μαξκαξνθνλία ηωλ 25 kgr ηεκ. 30,00 2,80 84,00 

11 Πνιηόο αζβέζηνπ ηωλ 25 kgr ηεκ. 30,00 2,40 72,00 

12 Σνύβια 12νπα ηεκ. 100,00 0,20 20,00 

13 Σνύβια 6νπα ηεκ. 100,00 0,15 15,00 

14 Πξόθεο Νν16Υ21 (θνπηί) ηεκ. 20,00 4,60 92,00 

15 Πξόθεο Νν19Υ45 (θνπηί) ηεκ. 20,00 4,60 92,00 

16 Σζηκεληόπξνθεο (θνπηί) ηεκ. 20,00 1,50 30,00 

17 Ξπιείαο Λεπθή Δπξώπεο (ΔΛΑΣΗ) Πιαληζκέλε 
ζε δηάθνξεο δηαζηάζεηο m³ 1,00 600,00 600,00 

18 νπεδηθήο μπιεία δηαζηάζεωλ 0,05x0,05x3 
θνκκέλε θαη πιαληζκέλε  m³ 1,00 800,00 800,00 

19 Ομπά πιαληζκέλε θαη δηακνξθωκέλε ζε 
δηάθνξεο δηαζηάζεηο m³ 0,50 2.000,00 1.000,00 

20 Πιαζηηθνπνηεηήο Κνληακάηωλ Α3 Kgr 200,00 4,00 800,00 

mailto:info@depanal.gr
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21 Δληζρπηηθή Οηθνδνκηθή Ρεηίλε (Latex) Ltr 100,00 2,00 200,00 

22 Έηνηκνο ζνβάο κίαο ζηξώζεο ζε ζπζθεπαζία 
ηωλ 25kg ηεκ. 20,00 8,00 160,00 

23 Λνηπά κηθξννηθνδνκηθά πιηθά ηεκ. 1,00 3.000,00 3.000,00 

ΑΘΡΟΙΜΑ  16.125,00 

ΦΠΑ 24% 3.870,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 19.995,00 

 
 
 
 
 

Ο Προϊστάμενος  

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 & ΑΤΣΕΠΙΣΑΙΑ 

. 
 
 

Κοσγκούλιος  Παναγιώηης 
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ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 
ΠΟΛΤΜΕΣΟΥΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ 
ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 
ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 
ΕΔΡΑ: ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ ▪ ΣΚ 71601 
ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΟ 
ΑΦΜ: 094258926 
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 117235827000 
Σηλ. 2810 229 479 ▪ 2810 390 177 
 Fax 2810 244 769   

   E-mail:  info@depanal.gr 
 
 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
«Σύναυη ζύμβαζης ζσνεργαζίας με προμηθεσηή για ηην «Προμήθεια αδρανών 

σλικών», για ηις ανάγκες ηης Δ/νζης Τετνικών έργφν & Ασηεπιζηαζίας ηης ΔΕΠΑΝΑΛ 

Α.Ε.» 

 
  

Α/Α ΕΙΔΟ ΠΡΟΙΟΝΣΟ Μ.Μ. 
ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

            

1. ΑΔΡΑΝΗ ΤΛΙΚΑ 

1 Ακκνράιηθν ζξαπζηό ή εθ ρεηκάξωλ (3Α) m³ 250,00 
  2 Άκκνο ζξαπζηή ή εθ ρεηκάξωλ m³ 250,00 
  3 Υαιίθη δηαζηάζεωλ από 19 mm έωο 37 mm m³ 150,00 
  4 Γαξκπίιη δηαζηάζεωλ από 12 mm έωο 19 mm m³ 100,00 
  5 θύξν δηαζηάζεωλ από 50 mm έωο 127 mm m³ 100,00 
  6 Σζηκέλην θνηλό καύξν ηύπνπ PORTLAND ηωλ 50 

kgr 
ηεκ. 

20,00 
  7 Σζηκέλην θνηλό ιεπθό ηύπνπ PORTLAND ηωλ 25 

kgr 
ηεκ. 

10,00 
  8 Μαξκαξνθνλία ζάθνο 1 ηνλνπ  ζάθνο 2,00 
  9 Πνιηόο αζβέζηνπ ζάθνο 1 ηνλνπ ζάθνο 2,00 
  10 Μαξκαξνθνλία ηωλ 25 kgr ηεκ. 30,00 
  11 Πνιηόο αζβέζηνπ ηωλ 25 kgr ηεκ. 30,00 
  12 Σνύβια 12νπα ηεκ. 100,00 
  13 Σνύβια 6νπα ηεκ. 100,00 
  14 Πξόθεο Νν16Υ21 (θνπηί) ηεκ. 20,00 
  15 Πξόθεο Νν19Υ45 (θνπηί) ηεκ. 20,00 
  16 Σζηκεληόπξνθεο (θνπηί) ηεκ. 20,00 
  17 Ξπιείαο Λεπθή Δπξώπεο (ΔΛΑΣΗ) Πιαληζκέλε 

ζε δηάθνξεο δηαζηάζεηο m³ 1,00 
  18 νπεδηθήο μπιεία δηαζηάζεωλ 0,05x0,05x3 

θνκκέλε θαη πιαληζκέλε  m³ 1,00 
  19 Ομπά πιαληζκέλε θαη δηακνξθωκέλε ζε 

δηάθνξεο δηαζηάζεηο m³ 0,50 
  20 Πιαζηηθνπνηεηήο Κνληακάηωλ Α3 Kgr 200,00 
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21 Δληζρπηηθή Οηθνδνκηθή Ρεηίλε (Latex) Ltr 100,00 
  22 Έηνηκνο ζνβάο κίαο ζηξώζεο ζε ζπζθεπαζία 

ηωλ 25kg ηεκ. 20,00 
  23 Λνηπά κηθξννηθνδνκηθά πιηθά ηεκ. 1,00 
  ΑΘΡΟΙΜΑ  

 ΦΠΑ 24% 

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Ο Προζθέρων 

 
 
 
 
 


