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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ  
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΟΝΗΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ» 

 
 

Η εηαιπεία με ηην επυνςμία ΠΟΛΤΜΔΣΟΥΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ θαη κε ην 

δηαθξηηηθό ηίηιν «ΓΔΠΑΝΑΛ Α.Δ.» αλαθνηλώλεη, όηη ζα πξνβεί, θαηόπηλ ζπιινγήο 

πξνζθνξώλ, ζε ζύλαςε ζύκβαζεο ζπλεξγαζίαο κε πξνκεζεπηή για ηην «Ππομήθεια 

δονηηικϊν μησανημάηυν», ζςνολικοω ενδεικηικοω πποχπολογιζμοω 

20.000,00€, (πλέον ηος ΦΠΑ 24%), για ηιρ ανάγκερ ηηρ Γ/νζηρ Σεσνικϊν 

έπγυν & Αςηεπιζηαζίαρ ηηρ ΓΔΠΑΝΑΛ Α.Δ. θαη θαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο 

νηθνλνκηθνύο θνξείο (θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα θαζώο θαη ελώζεηο απηώλ, 

ζπλεηαηξηζκνύο θι ̟π),  λα θαηαζέζνπλ ηηο ζρεηηθέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ηνπο. Ζ 

εθηέιεζε ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηεο ζύκβαζεο δηελεξγείηαη ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο 

δηαηάμεηο θαη απνθάζεηο: 

 

 Α) Γιαηάξειρ: 

1. Ρνπ άξζξνπ 118 ηνπ Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ 147 Α’/08-08-2016) «Γεκόζηεο 

Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηώλ θαη πεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ 

θαη 2014/25/ΔΔ). 

2. Ρνπ Λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύπωζη Κώδικα Φόπος Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ»,  

3. Ρνπ Λ. 3463/2006 «Θύξσζε ηνπ Θώδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ» (ΦΔΘ 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 Λ. 3536/2007 θαη ηεο παξ. 9 ηνπ 

άξζξνπ 209, όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Λ. 3731/2008 θαη 

δηαηεξήζεθε ζε ηζρύ κε ηελ πεξίπησζε 38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Λ. 

4412/2016. 

4. Ρνπ άξζξνπ 58 ηνπ Λόκνπ 3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87/07-06-2010) όπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 203 ηνπ Λ. 4555/2018 (ΦΔΘ 133 19.07.2018) - 

Ξξόγξακκα Θιεηζζέλεο. 

 

 
 
ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 
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5. Ρνπ Λ. 3861/2010 (Α’ 112) « Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ 

νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Ξξόγξακκα Γηαύγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

6. Ρνπ Λ. 4013/2011 (Α’ 204) «Πύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνύ Ζιεθηξνληθνύ Κεηξώνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ…» 

7. Ρεο παξ. Ε ηνπ Λ. 4152/2013 (Α' 107) «Πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ 
νομοθεζίαρ ζηην Οδηγία 2011/7 ηηρ 16.2.2011 για ηην καηαπολέμηζη ηων 

καθςζηεπήζεων πληπωμών ζηιρ εμποπικέρ ζςναλλαγέρ»  

8. Ρνπ Λ. 4270/2014 (Α' 143) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και εποπηείαρ 

(ενζωμάηωζη ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΕΕ) – δημόζιο λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ» 

9. Ρνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηζη διαηάξεων για ηην ππόζβαζη ζε 
δημόζια έγγπαθα και ζηοισεία”,  

10. Ρνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο”  

11. Tελ ππ' αξηζ. απόθαζε πνπξγνύ Νηθνλνκηθώλ 35130/739/9-8-2010 (ΦΔΘ 

1291 η. Β΄) 

12. Ρελ κε αξ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόθαζεο ηνπ πνπξγνύ Νηθνλνκίαο 
θαη Αλάπηπμεο «Ρύθμιζη ειδικόηεπων θεμάηων λειηοςπγίαρ και διασείπιζηρ ηος Κενηπικού 

Ηλεκηπονικού Μηηπώος Δημοζίων ςμβάζεων (ΚΗΜΔΗ) ηος Υποςπγείος Οικονομίαρ 
και Ανάπηςξηρ» 

 

Β) Αποθάζειρ : 

1.  Ρελ ππ’ αξ. πξση. 2071/01-09-2020 εηζήγεζε πξνο ην Γ.Π. ηεο ΓΔΞΑΛΑΙ 

Α.Δ. γηα ηελ έγθξηζε αλάξηεζεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ 

«πξνκήζεηα δνλεηηθώλ κεραλεκάησλ», γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γ/λζεο Ρερληθώλ έξγσλ & 

Απηεπηζηαζίαο ηεο ΓΔΞΑΛΑΙ Α.Δ.. 

2.  Ρελ ππ’ αξ. 23 ππακηικψ 17/03-09-2020 Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Ππκβνπιίνπ έγθξηζεο αλάξηεζεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ 

«πξνκήζεηα δνλεηηθώλ κεραλεκάησλ», γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γ/λζεο Ρερληθώλ έξγσλ & 

Απηεπηζηαζίαο ηεο ΓΔΞΑΛΑΙ Α.Δ.. 

3.  Ρελ κε αξηζ. πξση:  2182/16-09-2020 απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

   

Ξξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο κέρξη θαη ηελ Σπίηη 27/10/2020 θαη ώξα 12:00, 

ζην Ξξσηόθνιιν  ηεο ΓΔΞΑΛΑΙ Α.Δ., Γηεύζπλζε Ησάλλε Ξξνθνπίδε Λέα Αιηθαξλαζζόο 

(Έλαληη γεπέδνπ Ζξνδόηνπ). 

 Νη πξνζθνξέο κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ θαη κε courier ή ηαρπδξνκείν, έσο ηελ 

αλσηέξσ εκέξα θαη ώξα.  

Ξξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνύλ κεηά ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία θαη ώξα, 

γίλνληαη δεθηέο εθόζνλ απνδεδεηγκέλα έρνπλ απνζηαιεί πξηλ ηελ ιήμε ηεο (απνδεηθηηθό 

courier ή ηαρπδξνκείνπ).  

 

Ξιεξνθνξίεο  δίλνληαη από ην ηκήκα πξνκεζεηώλ ηεο εηαηξείαο, ππεύζπλε θα 

Ξεξνγηαλλάθε Θαη.  ηει.: 2810. 229.479 – 2810.390.177,  όιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 

θαη ώξεο. 

 Γηα πιεξνθνξίεο ηερληθήο θύζεσο κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ηε Γ/λζε 

Ρερληθώλ Έξγσλ &  Απηεπηζηαζίαο ζην ηειέθσλν 2810.390177 
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Όια ηα έγγξαθα ηεο Ξξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο Θα αλαξηεζνύλ 

ζηελ Ζιεθηξνληθή δηεύζπλζε ηεο ΓΔΞΑΛΑΙ Α.Δ www.depanal.gr θαη ζηελ Ζιεθηξνληθή 

δηεύζπλζε  ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ www.heraklion.gr/press/auction (δηαθεξύμεηο 

δεκνπξαζίεο).   

 

 Γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ  πξνζθνξώλ ιακβάλνληαη ππόςε ηα παξαθάησ:       

Ζ απόιπηε ηήξεζε  ησλ  ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ .   

Ζ θαηάζεζε  ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 (Ξεξηερόκελν 

Φαθέινπ Ξξνζθνξάο) ησλ Ρερληθώλ Ξξνδηαγξαθώλ. 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ ζπκκεηερόλησλ . 

Ξξνζθνξά πνπ είλαη αόξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο απνξξίπηεηαη. Ξξνζθνξά 

πνπ παξνπζηάδεη νπζηώδεηο απνθιίζεηο από ηνπο όξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

απνξξίπηεηαη. 

 

Ξξνζθνξά  πνπ ζέηεη όξν αλαπξνζαξκνγήο ησλ ηηκώλ θξίλεηαη σο απαξάδεθηε. 

 

Ζ θαηαθύξσζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη κε απόθαζε ηεο Ξξνέδξνπ ηεο  

ΓΔΞΑΛΑΙ Α.Δ., ζε απηόλ πνπ ζα πξνζθνκίζεη ηελ πλέον ζςμθέποςζα απψ 

οικονομική άποτη πξνζθνξά, βάζεη ηεο ηηκήο γηα ην ζύλνιν ηεο πξνκήζεηαο, εθόζνλ 

πιεξνύληαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο παξνύζεο.  

 

 

 
          Η ππψεδπορ ηηρ ΓΔΠΑΝΑΛ Α.Δ. 
 

 
 

 
           
 

Δςαγγελία σοιναπάκη-Ηλιάκη 
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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 
   

 

Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ 

«ωνατη ζωμβαζηρ ζςνεπγαζίαρ με ππομηθεςηή, για ηην «Ππομήθεια 

δονηηικϊν μησανημάηυν», για ηιρ ανάγκερ ηηρ Γ/νζηρ Σεσνικϊν έπγυν & 

Αςηεπιζηαζίαρ ηηρ ΓΔΠΑΝΑΛ Α.Δ..» 

 

Ξην ζπγθεθξηκέλα νη πξνκήζεηεο ηηο νπνίεο δεηά ε εηαηξεία κε ηελ παξνύζα 

ηερληθή πεξηγξαθή θαη θαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο λα ηθαλνπνηήζνπλ, έρνπλ σο εμήο: 

 

 ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ 

α/α Πεπιγπαθή ςλικϊν ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 
ΓΟΝΗΣΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΤΜΠΙΔΗ (Ή 

ΤΜΠΤΚΝΩΗ) ΓΙΠΛΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ 
ΣΔΜ 

 

1 

2 
ΓΟΝΗΣΙΚΟ ΚΤΛΙΝΓΡΟ ΤΜΠΙΔΗ 

ΓΙΠΛΟΤ ΚΤΛΙΝΓΡΟΤ 
ΣΔΜ 

 

1 

 

ΑΡΘΡΟ : 1ο 

Ανηικείμενο Ππομήθειαρ 

Αληηθείκελν ηεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, είλαη ε ζπλεξγαζία ηεο 

ΓΔΞΑΛΑΙ Α.Δ. κε πξνκεζεπηή γηα ηηο παξαπάλσ πξνκήζεηεο, ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο 

ηεο ππεξεζίαο, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ πνπ έρεη αλαιάβεη ε εηαηξεία. 

Ξην ζπγθεθξηκέλα νη ελδηαθεξόκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο, ζα θαηαζέζνπλ ηηο 

πξνζθνξέο ηνπο, κε ηηκή κνλάδαο γηα ηηο σο άλσ αλαγξαθόκελεο πξνκήζεηεο. 

 

ΑΡΘΡΟ : 2ο 

Ππψζθεηα Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά: 

Ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο ν νπνίνο ζα ζπκκεηέρεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηελ 

παξνύζα πξόζθιεζε ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίζεη θαη λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ηνπ και μεηαθοπικά πνπ ζα ρξεηαζηνύλ γηα ηελ παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο, 

ζηα ζεκεία πνπ ζα ππνδείμεη ε εηαηξεία. 
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ΑΠΟΚΛΙΔΙ 

Όιεο νη απαηηήζεηο ησλ Ρερληθώλ Ξξνδηαγξαθώλ είλαη νπζηώδεο θαη απαξάβαηεο, 

ε ηπρόλ ύπαξμε απόθιηζεο ζα ζεκαίλεη απψππιτη ηηρ πποζθοπάρ. Όπνπ απαίηεζε 

αλαθέξεηαη κε ηε ιέμε «πεξίπνπ» γίλεηαη απνδεθηή απόθιηζε ± 10% ηεο αλαθεξόκελεο 

ηηκήο. 

 

Αθνινπζνύλ ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνο εθηέιεζε πξνκήζεηα, άξζξα ησλ παξαπάλσ 

πξνκεζεηώλ-πιηθώλ: 

 

ΑΡΘΡΟ : 3ο 

Γονηηική πλάκα ζςμπίεζηρ διπλήρ καηεωθςνζηρ με ηα παπακάηυ 

πλεονεκηήμαηα και ηεσνικά σαπακηηπιζηικά 

 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ 

 

 Δλζσκαησκέλνη ηξνρνί κεηαθνξάο, αλζεθηηθνί ζηελ θαπηή άζθαιην θαη πςειήο 

αληνρήο ζε θξνύζεηο. 

 Απηόκαηε απηαζθάιηζε ηεο ξάβδνπ ειέγρνπ γηα πξνζηαζία από δεκηέο θαηά ηελ 

κεηαθνξά 

 Πύζηεκα απόζβεζεο θξαδαζκώλ ζηελ ρεηξνιαβή 

 Δλζσκαησκέλε πιεπξηθή νδήγεζε γηα αθξηβή εξγαζία 

 

ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 

Βάξνο ιεηηνπξγίαο  150-165 kg 

Ξιάηνο εξγαζίαο 400 mm 

Ύςνο κεραλήκαηνο 700-720 mm 

Ύςνο εξγαζίαο (ξπζκηδόκελε ξάβδνο) 800-1.143 mm 

Γηαζηάζεηο απνζηνιήο (Κ X Ξ Σ ) 760 Σ 470 Σ 1.290 mm 

Ξάρνο πιάθαο (βάζεο) 10 mm 

Φπγόθεληξνο δύλακε  25 kN 

Ππρλόηεηα  90 Hz 

Κεγ. θίλεζε εκπξόο θαη πίζσ (ζε εμάξηεζε από ην έδαθνο θαη 
επηδξάζεηο πεξηβάιινληνο) 

21 m/min 

Κεγ. απόδνζε επηθάλεηαο (ζε εμάξηεζε από ην έδαθνο θαη 
επηδξάζεηο πεξηβάιινληνο) 

500-600 m2 /h 

Κεγ. ηθαλόηεηα αλαξξίρεζεο (ζε εμάξηεζε από ην έδαθνο θαη 
επηδξάζεηο πεξηβάιινληνο) 

30% 

Θηλεηήξαο: Αεξόςπθηνο πεηξειαηνθηλεηήξαο ελόο θπιίλδξνπ 

Κεγίζηε ηζρύο (DIN ISO 3046) 3,4 (4,6) KW (PS) 

Ηζρύο ιεηηνπξγίαο (DIN ISO 3046) 1,5 (2,0) KW (PS) 

Κεγ. επηηξεπόκελε θιίζε 25ν 

Κεηάδνζε ηζρύνο : από θηλεηήξα κέζσ θπγνθεληξηθνύ ζπκπιέθηε θαη ηξαπεδνεηδή ηκάληα 

απεπζείαο ζηνλ δηεγέξηε 

 

ΚΝΛΑΓΑ ΚΔΡΟΖΠΖΠ: ηεκάρην 
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ΑΡΘΡΟ : 4ο 

Γονηηικψρ κωλινδπορ ζςμπίεζηρ διπλοω κςλίνδπος με ηα παπακάηυ 

πλεονεκηήμαηα και ηεσνικά σαπακηηπιζηικά 

 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ - ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 

 Θαηάιιεινο γηα ζπκπίεζε αζθάιηνπ θαη θνθθώδσλ πιηθώλ 

 Κε αληηθξαδαζκηθή πξνζηαζία ρεξηνύ & βξαρίνλα 

 Αζθάιεηα ρεηξηζηή, ζε πεξίπησζε θηλδύλνπ ν δνλεηηθόο θύιηλδξνο λα 

ζηακαηά απηόκαηα 

 Αλαδηπινύκελνο θεληξηθόο ζηύινο γηα εμνηθνλόκεζε ρώξνπ απνζήθεπζεο 

 Δύθνιε πεξηζηξνθή θαη θσληθό πιαίζην γηα απξόζθνπηε ζπκπύθλσζε σο ηα 

άθξα 

 Αλνίγκαηα πιαηζίνπ γηα εύθνιε ζπληήξεζε & θαζαξηζκό 

 

ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 

Γεδομένα λειηοςπγίαρ 
 

 

Βάξνο ιεηηνπξγίαο (δεμακελή λεξνύ κηζό γεκάην) * kg 731,4  

Βάξνο ιεηηνπξγίαο (δεμακελή λεξνύ κηζό πιήξεο) kg 716.4  

Ξ x  x Β (θεληξηθόο πόινο ζε ζέζε εξγαζίαο) mm 
 

Ξιάηνο ηπκπάλνπ mm 
 

2.366 x 698 x 1.102 
 

650 

Γηάκεηξνο ηπκπάλνπ mm 
 
Ξιεπξηθή απόζηαζε (δεμηά θαη αξηζηεξά) mm 

420 
 
25 

Ξεξηνξηζκόο θάζαξζεο mm 
 

209.3 

Φπγνθεληξηθή δύλακε - πςειή kN 
 

22,2 

Φπγνθεληξηθή δύλακε - ρακειή kN 
 

13.1 

Ππρλόηεηα - πςειό Hz 
 

62.1 

Ππρλόηεηα - ρακειό Hz 
 

47,5 

Ρύκπαλν πιάηνπο mm 
 

0,74 

Γξακκηθή δύλακε - εκπξόο / πίζσ (ζηαηηθό) * N / mm 4,6 / 6,4 

Γξακκηθή δύλακε - εκπξόο / πίζσ (ζηαηηθό) N / mm 4,5 / 6,3 

Γξακκηθή δύλακε - εκπξόο / πίζσ (δπλακηθή) - πςειή 
N / mm 

17.1 / 17.1 

Γξακκηθή δύλακε - εκπξόο / πίζσ (δπλακηθή) - ρακειή 
N / mm 

10/10 

Ππλνιηθή ηζρύο - πςειή * Kn 29,6 
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Ππλνιηθή ηζρύο - ρακειή * kN 20,4 

Ππλνιηθή ηζρύο - πςειή kN  

 

29,26 

Ππλνιηθή ηζρύο - ρακειή kN  20,08 

Κέγηζηε ηαρύηεηα θίλεζεο πξνο ηα εκπξόο ρηιηόκεηξα / 
ώξα  

4.5 

Αληίζηξνθε κέγ. Ραρύηεηα ηαμηδηνύ km / h  
 

2.5 

Κέγηζηε ρσξεηηθόηεηα επηθάλεηαο m² / h  2.890 

Βαζκνιόγεζε κε δόλεζε%   

 

40 

Βαζκνιόγεζε ρσξίο δόλεζε%   

 

45 

Κινηηήπαρ  

 

 

Θηλεηήξαο / ηύπνο θηλεηήξα Αεξόςπθηνο ηεηξαθύιηλδξνο 

πεηξειαηνθηλεηήξαο 

Θαηαζθεπαζηήο θηλεηήξα / θηλεηήξα Hatz  

Κεηαηόπηζε cm³    
 

445 

Ιεηηνπξγηθή απόδνζε kW  6.1 

RPM / ζηξνθέο ζηξνθώλ  2.600 

Υυπηηικψηηηα πλήπυζηρ 
 

 

Σσξεηηθόηεηα δεμακελήο θαπζίκνπ l 5 

Σσξεηηθόηεηα δεμακελήο Λεξό l 60 

 

ΚΝΛΑΓΑ ΚΔΡΟΖΠΖΠ: Ρεκάρηα 

ΑΡΘΡΟ 5ο  
Ιζσωρ Πποζθοπάρ 

 
Όιεο νη πξνζθεξόκελεο ηηκέο πξέπεη λα ηζρύνπλ ηνπιάρηζηνλ γηα δηαθόζηεο 

ζαξάληα (240) εκέξεο. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο  

Πεπιεσψμενα θακέλος ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
Κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο ν θάζε ελδηαθεξόκελνο ζα ππνβάιεη 

θιεηζηό θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη απ’ έμσ ζα αλαγξάθεη ωνατη 

ζωμβαζηρ ζςνεπγαζίαρ με ππομηθεςηή για ηην «Ππομήθεια δονηηικϊν 

μησανημάηυν», για ηιρ ανάγκερ ηηρ Γ/νζηρ Σεσνικϊν έπγυν & Αςηεπιζηαζίαρ 

ηηρ ΓΔΠΑΝΑΛ Α.Δ.. 

Ζ πξνζθνξά ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη επί πνηλή 

απνθιεηζκνύ, από ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:  

1.πεύζπλε Γήισζε ηνπ Λ. 1599/1986 ππνγεγξακκέλε από ην λόκηκν 

εθπξόζσπν ηεο επηρείξεζεο (θπζηθή ή λνκηθή κνξθή)  κε ηελ νπνία λα δειώλεηαη όηη: 

α.  Δίλαη ελήκεξνη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά. 

β.  Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζε Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην ζε ζρεηηθό κε ην 

αληηθείκελν ηεο ππεξεζίαο θσδηθό επαγγέικαηνο. 
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γ.  Γελ έρνπλ ζπκκεηέρεη 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/ΓΔ, (ΔΔ L 300 

ηεο 11.11.2008 ζ.42), (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) ,2003/568/ΓΔ, (ΔΔ L 192 ηεο 

31.7.2003, ζ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48),2002/475/ΓΔ 

(ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), 2011/36/ΔΔ, Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, 

ζ. 1), 2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 

αληίζηνηρα. 

δ.  Γελ 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. Ππκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν ηεο 

επηρείξεζεο (θπζηθή ή λνκηθή κνξθή),  ην παξερόκελν Έληππν Νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.  

 

3. Ππλεκκέλα όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ηπρόλ απαηηνύληαη, 

ζύκθσλα κε ηα αλαγξαθόκελα ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο παξνύζεο, πξνθεηκέλνπ ν 

ππνςήθηνο λα πιεξεί ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο  

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 Λ. 4412/2016, 

θαζώο θαη γηα ηελ απόδεημε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο, ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν 

πξόθεηηαη λα αλαηεζεί ε πξνκήζεηα, εληόο 10 εκεξώλ από ζρεηηθή πξόζθιεζε ε νπνία 

ζα ηνπ απνζηαιεί, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη: 

Α) Απόζπαζκα Ξνηληθνύ Κεηξώνπ ην νπνίν ζα έρεη εθδνζεί ην πνιύ ηξεηο (3) 

κήλεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ. 

 πόρξενη γηα ηελ θαηάζεζε : 

 Ρα θπζηθά πξόζσπα. 

 Νκόξξπζκνη εηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο Ν.Δ. θαη Δ.Δ. 

 Γηαρεηξηζηέο Δ.Ξ.Δ. θαη Η.Θ.Δ. 

 Πηηο πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Δ.), από ηνλ Γηεπζύλνληα Πύκβνπιν, 

θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ. 

 

Β)  Αζθαιηζηηθή θαη Φνξνινγηθή Δλεκεξόηεηα. 

 

Γ) Ξηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπαγγεικαηηθνύ Δπηκειεηεξίνπ 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

ωμβαζη. 
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Ζ πεξεζία ζα θαηαξηίζεη ηε ζρεηηθή ζύκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί από ηα δύν 

ζπκβαιιόκελα κέξε.  Αλαπόζπαζην κέξνο ηεο ζύκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί απνηεινύλ 

ε παξνύζα Ξξνθήξπμε, νη Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο, ν Δλδεηθηηθόο Ξξνϋπνινγηζκόο θαη ε 

πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή.  

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  
Σπψπορ – Σψπορ Δκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ 

Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη από ηνλ πξνκεζεπηή ζε ρξόλν θαη ηόπν πνπ 

ζα νξίζεη ε εηαηξεία ΞΝΙΚΔΡΝΣΗΘΖ ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ 

ΡΝΟΗΠΚΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΖΟΑΘΙΔΗΝ, ΓΔΞΑΛΑΙ Α.Δ., πξνθεηκέλνπ γηα ηελ νκαιή 

πεξαίσζε θαη θαιή εθηέιεζε ησλ έξγσλ πνπ έρεη αλαιάβεη λα δηεθπεξαηώζεη ε εηαηξεία, 

ν νπνίνο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα ηεξήζεη απζηεξά ην ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο θαη 

πεξαίσζεο ηεο παξαπάλσ πξνκήζεηαο όπσο ηνπ δεηεζεί από ηελ ΓΔΞΑΛΑΙ Α.Δ.. 

 

ΑΡΘΡΟ 100 

Παπαλαβή Τλικϊν ππομήθειαρ  

 

1. Ζ παξαιαβή ησλ πιηθώλ γίλεηαη από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο θαη 

Ξαξαθνινύζεζεο Ξξνκεζεηώλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Λ.4412/2016 ηεο 

ΓΔΞΑΛΑΙ Α.Δ.. 

2. Θαηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθώλ δηελεξγείηαη πνηνηηθόο θαη πνζνηηθόο 

έιεγρνο κε καθξνζθνπηθή εμέηαζε. Πηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία  κπνξεί λα παξαζηεί, 

εθόζνλ ην επηζπκεί, ν πξνκεζεπηήο.  

   Ζ επηηξνπή παξαιαβήο ζπληάζζεη πξσηόθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ή απόξξηςεο κεηά 

ηε δηελέξγεηα ηεο καθξνζθνπηθνύ ειέγρνπ.  

   Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο ε Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο κπνξεί: 

α) λα παξαιάβεη ην πιηθό, 

β) λα παξαιάβεη ην πιηθό κε παξαηεξήζεηο ιόγσ απνθιίζεσλ από ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο ζύκβαζεο, 

γ) λα απνξξίςεη ην πιηθό. 

Θαηά ηα ινηπά ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ Λ.4412/2016 

 

ΑΡΘΡΟ 110 

Δκππψθεζμη παπάδοζη ππομήθειαρ  
 

  1. Αλ ην πιηθό θνξησζεί παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξόλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 209 ηνπ Λ.4412/2016, επηβάιιεηαη πξόζηηκν 5% επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζόηεηαο πνπ παξαδόζεθε εθπξόζεζκα. 

 

  2. Ρν παξαπάλσ πξόζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ 

εθπξόζεζκα παξαδνζέλησλ πιηθώλ, ρσξίο ΦΞΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδόζεθαλ 

εθπξόζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθώλ πνπ παξαδόζεθαλ 

εκπξόζεζκα, ην πξόζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο 

πνζόηεηαο απηώλ. 
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  3. Θαηά ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα 

θόξησζε παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθώλ, κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Ππκβνπιίνπ ηεο ΓΔΞΑΛΑΙ Α.Δ., ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, 

δελ ιακβάλεηαη ππόςε ν ρξόλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εύινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα 

ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηώλ, γηα ην νπνίν δελ επζύλεηαη ν πξνκεζεπηήο θαη παξαηείλεηαη, 

αληίζηνηρα, ν ρξόλνο θόξησζεο - παξάδνζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 120 

Σπψπορ πληπυμήρ – απαιηοωμενα δικαιολογηηικά για 

πληπυμή ηος ππομηθεςηή 
 
Ζ πιεξσκή ζα γίλεη κε ηελ εμόθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ 

εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ ηηκνινγίνπ από ηνλ πξνκεζεπηή. Ζ ΓΔΞΑΛΑΙ Α.Δ. 

βαξύλεηαη κε ηνλ νθεηιόκελν Φόξν Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Ξ.Α.) επί ησλ εθάζηνηε 

πιεξσηέσλ πνζώλ. Ρα ηξαπεδηθά έμνδα ζα βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν/πξνκεζεπηή. 

Σο ηιμολψγιο θα έσει ηα παπακάηυ ζηοισεία: 

ΓΔΠΑΝΑΛ Α.Δ. 

Πολςμεηοσική Γημοηική Α.Δ. Πολιηιζμοω Σοςπιζμοω Ανάπηςξηρ 

Ηπακλείος 

Δδπα: Πποκοπίδη, Σ.Κ. 71601 Ν. Αλικαπναζζψρ 

ΑΦΜ: 094258926, ΓΟΤ: Ηπακλείος 

(Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εμόθιεζε ηνπ ηηκνινγίνπ κπνξείηε λα 

επηθνηλσλείηε κε ην Ινγηζηήξην ζην ηει.: 2810390177) 

Ρα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη είλαη ηα εμήο: 

Α) Δμνθιεηηθή απόδεημε ηνπ αλαδόρνπ, εάλ ην ηηκνιόγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε 

«Δμνθιήζεθε».  

Β) Ξηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξόηεηαο. 

 

 

Ο  Μησανολψγορ Μησανικψρ   

 

 

 

 

            Η ςνηάκηπια 

             Αζημινάκηρ Ιυάννηρ            Πεπογιαννάκη Καηεπίνα 

 

  

 

                                                                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ: 

 

 

            Ο Πποφζηάμενορ  

              ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 

         & ΑΤΣΔΠΙΣΑΙΑ 

 

 

 

 

 

 

                                         Κοςγκοωλιορ  Παναγιϊηη 

  



11 
 

 

 
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   

  
 
 

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

 
«ωνατη ζωμβαζηρ ζςνεπγαζίαρ με ππομηθεςηή για ηην «Ππομήθεια 

δονηηικϊν μησανημάηυν», για ηιρ ανάγκερ ηηρ Γ/νζηρ Σεσνικϊν έπγυν & 
Αςηεπιζηαζίαρ ηηρ ΓΔΠΑΝΑΛ Α.Δ.» 

 

 

 

 
 
          Ο Πποφζηάμενορ          Ο Μησανολψγορ Μησανικψρ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ                  
          & ΑΤΣΔΠΙΣΑΙΑ                            

 
 
 

   Κοςγκοωλιορ  Παναγιϊηηρ            Αζημινάκηρ Ιυάννηρ 

 
  
 
 
      

α/
α 

Πεπιγπαθή ππομηθειϊν  ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ 

ΤΝΟΛΟ Δ  

€ 

1 

ΓΟΝΗΣΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΤΜΠΙΔΗ  
ΣΔΜ 

 

1  

5.000 

 

5.000,00 

2 
ΓΟΝΗΣΙΚΟ ΚΤΛΙΝΓΡΟ ΤΜΠΙΔΗ 

ΓΙΠΛΟΤ ΚΤΛΙΝΓΡΟΤ 
ΣΔΜ 

 

1 15.000 15.000,00 

΄ 

 

 

 ΤΝΟΛΟ 20.000,00 

 Φ.Π.Α 24%  4.800,00 

  ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 24.800,00 
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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   

    
 
 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
«ωνατη ζωμβαζηρ ζςνεπγαζίαρ με ππομηθεςηή για ηην «Ππομήθεια 

δονηηικϊν μησανημάηυν», για ηιρ ανάγκερ ηηρ Γ/νζηρ Σεσνικϊν έπγυν & 

Αςηεπιζηαζίαρ ηηρ ΓΔΠΑΝΑΛ Α.Δ.» 
 

  
 

 
 
 

Ο Πποζθέπυν 
 
 
 
 
 

α/
α 

Πεπιγπαθή ππομηθειϊν  ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ 

ΤΝΟΛΟ Δ  

€ 

1 
ΓΟΝΗΣΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΤΜΠΙΔΗ ΣΔΜ 

 

1   

2 
ΓΟΝΗΣΙΚΟ ΚΤΛΙΝΓΡΟ ΤΜΠΙΔΗ 

ΓΙΠΛΟΤ ΚΤΛΙΝΓΡΟΤ 
ΣΔΜ 

 

1   

΄ 

 

 

 ΤΝΟΛΟ  

 Φ.Π.Α 24%   

  ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  
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