
 

 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 Ηράκλειο, 26-5-2021 

Αρ. Πρωτ.: 1024 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Η Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΠΑΝΑΛ AE, 

 

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια: 

«Συστήματος Βάθρων, Συστήματος κατασκευής Ικριωμάτων και λοιπού Θεατρολογικού Εξοπλισμού» 

 

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Πολυμετοχική Δημοτική ΑΕ ανήκει στον Υποτομέα ΟΤΑ 

Οδός: Πλαστήρα και Ρωμανού τ.κ. 71602 

Τηλ.:   2810 390177, 2814 408015 

Αρμόδιος Υπάλληλος: Κανατέλια Ειρήνη 

E-mail: info@depanal.gr 

Ιστοσελίδα :   www.depanal.gr 

Κωδικός NUTS:  GR 431 

2. Προϋπολογισμός (Π/Υ) : Συνολικός Π/Υ με ΦΠΑ: 179.043,60 € 

3. Πηγή χρηματοδότησης: «Ίδιοι πόροι» 

4. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης μέσω της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του άνω συστήματος. Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 

(www.depanal.gr) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου (www.heraklion.gr) είναι διαθέσιμα όλα τα 

συμβατικά τεύχη της παρούσας.  

Επίσης η προκήρυξη καθώς και το σύνολο των τευχών δημοπράτησης διατίθενται και σε έντυπη μορφή από τα 

κεντρικά γραφεία της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. στην Ιωάννη Προκοπίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό τα οποία μπορούν να 

λάβουν όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

5. Κωδικός CPV: 44423220-9, 44212315-0, 34000000-7, 44614100-8, 44212310-5, 42418000-9, 42419000-6, 

44614100-8, 37441000-1, 39153000-9 

6. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/ εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL431. Περιγραφή της 

δημόσιας σύμβασης: «Προμήθεια Συστήματος Βάθρων, Συστήματος κατασκευής Ικριωμάτων και 

λοιπού Θεατρολογικού Εξοπλισμού» για τις ανάγκες λειτουργίας του Πολιτιστικού Συνεδριακού κέντρου 

Ηρακλείου Κρήτης. 

7. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

8. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Εξήντα (..60..) ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της σύμβασης και 

ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ. 
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9. Δικαιούμενοι συμμετοχής: όπως περιγράφεται στο Τεύχος του Διαγωνισμού Αναλυτική Διακήρυξη και 

Παραρτήματα. 

10. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: ποσού 7.219,50  €. 

11.  Κριτήριο ανάθεσης: έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ή για 

όλες τις ομάδες των ειδών που περιλαμβάνονται στην παρούσα διακήρυξη, όπως αυτά 

περιγράφονται στο παράρτημα: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ».  

Προσφορές που δεν καλύπτουν το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας, θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

12. Υποβολή προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) είναι η Τρίτη 

15/06/2021 και ώρα 14:30 

13. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας το Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

14. Χρόνος ισχύος προσφορών: δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της 

προσφοράς. 

15. Γλώσσα σύνταξης προσφορών :  Ελληνική 

16. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, 

ισχύουν οι διατάξεις του βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) του ν.4412/2016, και το υπ’ αριθμ. 39 Προεδρικό 

Διάταγμα (Π.Δ.) (ΦΕΚ 64/04-05-201/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδιακστικών Προσφυγών 

ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)» 

17. Δημοσιεύσεις: Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο.  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης και η Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) 

καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ), στο διαδίκτυο στην 

ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL): www.depanal.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Ηρακλείου στη διεύθυνση (URL): www.heraklion.gr. 

O διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται επακριβώς στο πλήρες τεύχος της 

διακήρυξης και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016, τεύχος Α’): Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και το 

άρθρο 107 του ν.4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017, τεύχος Α’): «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, 

εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις/ Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 

(Α’147)». 

18. Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα τηλέφωνα 2810 

390177,  και 2814408015 Κανατέλια Ειρήνη. 

 

 

 Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

  

 

 

 Ευαγγελία Σχοιναράκη-Ηλιάκη 
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