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Α Π Ο  Π Α  Μ Α  Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο Τ  –  3 9  

 
Σου Δ.. τθσ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 

υνεδρίαςθ με τθλεδιάςκεψθ τθσ 07.06.2021, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ  του άρκρου 67 παρ. 5 του 

Ν. 3852/2010, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα με το άρκρο 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019, τθν 

από 11-3-2020 Πράξθ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (ΦΕΚ Α 55/11-3-2020) άρκρο 10, το άρκρο 1 ΚΤΑ 

429/12-3-2020 (ΦΕΚ 850Β/13-3-2020), κακϊσ και τθν υπ. αρικμ. 40/31-03-2020 Εγκφκλιο του 

Τπουργείου Εςωτερικϊν, για ςυηιτθςθ και λιψθ απόφαςθσ για τα κζματα τθσ Ημεριςιασ Διάταξθσ  

Ημζρα Δευτζρα και ϊρα 16:00 μ.μ. 

Πρόςκλθςθ κασ Προζδρου: 1143/04-06-2021 

 

Παρόντεσ:  

1. Ευαγγελία χοιναράκθ - Ηλιάκθ, Πρόεδροσ Δ.. 

2. Μθνάσ Καπετανάκθσ, Αντιπρόεδροσ Δ.. 

3. Νεκτάριοσ Κανακαράκθσ, Αντιπρόεδροσ Δ.. 

4. Ειρινθ Παπαδάκθ – καλίδθ, μζλοσ 

5. Γεϊργιοσ Βλαχάκθσ, μζλοσ 

6. Γρθγόριοσ Μακαρόνασ, μζλοσ 

7. Δθμιτριοσ Γιαουρτάσ, μζλοσ 

8. Χαράλαμποσ Κουτροφλθσ, μζλοσ 

9. Αντϊνιοσ Περιςυνάκθσ, αναπλθρωτισ του κ. Γεωργίου ιςαμάκθ 

10. Ελευκζριοσ Χαιρζτθσ, αναπλθρωτισ τθσ κασ Γαρυφαλλιάσ Βιδάκθ 

11. Μιχαιλ Ριηικιανάκθσ, μζλοσ 

 

Απόντεσ:  

1. Γεϊργιοσ ιςαμάκθσ, μζλοσ 

2. Γαρυφαλλιά Βιδάκθ, μζλοσ 

 

Παρόντεσ χωρίσ δικαίωμα ψήφου: Κωςτισ Μουδάτςοσ, Μφρων Μιχαθλίδθσ, Γεϊργιοσ 

Πολυχρονάκθσ, Παναγιϊτθσ Κουγκοφλιοσ, Ειρινθ Κανατζλια, Γιάννθσ Αγγουρίδθσ, Πζτροσ Λεκάκθσ 

και θ πρακτικογράφοσ τθσ εταιρείασ κ. Διαμάντα Μπαγουράκθ. 
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ΘΕΜΑ 1ο (Ημερήςιασ Διάταξησ): «Διόρθωςη των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του διαγωνιςμοφ: 

“Προμήθεια υςτήματοσ Βάθρων, υςτήματοσ Καταςκευήσ Ικριωμάτων και Λοιποφ 

Θεατρολογικοφ Εξοπλιςμοφ”». 

Απόφαςη 01 
Σο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., αφοφ ζλαβε υπόψθ του: 

1) Σο καταςτατικό τθσ εταιρείασ 

2) Σισ διατάξεισ του Ν. 4548/2018 «Περί Ανωνφμων Εταιρειϊν» 

3) Σισ διατάξεισ του άρκρου 265 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/30.06.2006) 

4) Σον Κανονιςμό Εςωτερικισ Οργάνωςθσ και Λειτουργίασ τθσ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.   

5) Σθν Απόφαςθ 01, Πρακτικό 36/26.05.2021 του Δ τθσ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.  

6) Σθ με αρικ. πρωτ.: 1024/26.05.2021 (ΑΔΑΜ:21PROC008682648 2021-05-08, υςτθμικόσ 

Αρικμόσ 124989) διακιρυξθ του θλεκτρονικοφ ανοικτοφ δθμόςιου διαγωνιςμοφ με τίτλο: 

«Προμικεια υςτιματοσ Βάκρων, υςτιματοσ Καταςκευισ Ικριωμάτων και Λοιποφ 

Θεατρολογικοφ Εξοπλιςμοφ»  

7) Σθν προφορικι ειςιγθςθ τθσ κασ Ειρινθσ Κανατζλια 

8) Σθν προφορικι ειςιγθςθ του κ. Γιάννθ Αγγουρίδθ 

9) Σθν με αρικ. πρωτ.: 1142/04.06.2021 ειςιγθςθ του Διευκυντι Καλλιτεχνικισ Διαχείριςθσ & 

Λειτουργίασ ΠΚΗ κ. Μφρωνα Μιχαθλίδθ, ςτθν οποία επιςυνάπτονται οι τροποποιθμζνεσ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ του διαγωνιςμοφ 

10) Σα όςα αναφζρκθκαν ςτθ ςυηιτθςθ που ζγινε 

 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
1. Σισ διορκϊςεισ των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ προμικειασ «υςτιματοσ Βάκρων, 

υςτιματοσ Καταςκευισ Ικριωμάτων και Λοιποφ Θεατρολογικοφ Εξοπλιςμοφ», ενδεικτικοφ 

προχπολογιςμοφ 144.390,00 ευρϊ πλζον του ΦΠΑ 24%, όπωσ αυτζσ επιςυνάπτονται ςτθ με 

αρικ. πρωτ. 1142/04.06.2021 ειςιγθςθ. Οι διορκϊςεισ αφοροφν το Παράρτθμα: 

«Παράρτθμα I – Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ» τθσ Αναλυτικισ Διακιρυξθσ με αρ. πρωτ.: 

124989/26.05.2021 και ςυγκεκριμζνα: 

Ομάδα1,Παράγραφοσ 1.1.1: «Σο κάκε τραπζηι κα πρζπει ζχει ςυνολικό βάροσ ≤ 23Kg/m2 

προκειμζνου να επιτρζπει άνετθ και γριγορθ ςυναρμολόγθςθ» 

Ομάδα1,Παράγραφοσ 1.1.2: «Σο κάκε τραπζηι κα πρζπει ζχει ςυνολικό βάροσ ≤ 23Kg/m2 

προκειμζνου να επιτρζπει άνετθ και γριγορθ ςυναρμολόγθςθ» 

Ομάδα2, Παράγραφοσ 2.1: «τθν βαςικι του μορφι το ςφςτθμα κα δίνει  τθν δυνατότθτα 

καταςκευισ τριϊν τουλάχιςτον γεφυρϊν οι οποίεσ κα αποτελοφνται από τζςςερισ πφργουσ 

με δυνατότθτα μζγιςτθσ ανάπτυξθσ κακ φψοσ ≥ 8μ, υποςτθριηόμενου φορτίου ≥1000kg, 
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ςτουσ οποίουσ κα αναρτάται οριηόντιο ςτοιχείο μικουσ 12,00μ μαηί με όλα τα απαραίτθτα 

εξαρτιματα ϊςτε να είναι δυνατι θ ανφψωςθ του ςε φψοσ ζωσ 6,5μ με τθν χριςθ 

θλεκτρικϊν παλάγκων αλυςίδασ» ………και………… 

«Σο ςφςτθμα των ικριωμάτων κα είναι βαρζωσ τφπου (Heavy Duty), με δυνατότθτα 

ανάρτθςθσ ςθμειακοφ ςυμμετρικοφ φορτίου ≥ 860Kg ςτο κζντρο τυπικι καταςκευισ  με  

άνοιγμα 9m δίνοντασ μζγιςτθ εκτροπι (κάμψθ)  ≤ 69mm ςφμφωνα με τον Ευρϊ-κϊδικα 9». 

Ομάδα2, Παράγραφοσ 2.1.2: «Θα αποτελείται από τζςςερα γραμμικά (ςωλθνωτά) ςτοιχεία 

μικουσ 500mm, διαμζτρου ≈50mm,  και πάχουσ τοιχϊματοσ ≥ 3mm τα οποία κα ςυνδζονται 

μεταξφ τουσ από ςυγκολλθτά  γραμμικά (ςωλθνωτά) ςτοιχεία διαμζτρου ≥16 mm  και 

πάχουσ τοιχϊματοσ ≥ 2mm με τρόπο που κα ελαχιςτοποιεί το ίδιον βάροσ το οποίο κα είναι 

≤ 9kg/m ενϊ κα επιτρζπει τθν ανάλθψθ μεγάλου φορτίου ςε ςυνκικεσ υψθλισ ακαμψίασ.» 

Ομάδα2,Παράγραφοσ 2.1.3: «Θα αποτελείται από τζςςερα γραμμικά (ςωλθνωτά) ςτοιχεία 

μικουσ 500mm, διαμζτρου ≈ 50mm,  και πάχουσ τοιχϊματοσ ≥ 3mm τα οποία κα 

ςυνδζονται μεταξφ τουσ από ςυγκολλθτά  γραμμικά (ςωλθνωτά) ςτοιχεία διαμζτρου 

≥20mm  και πάχουσ τοιχϊματοσ ≥ 2mm με τρόπο που κα ελαχιςτοποιεί το ίδιον βάροσ το 

οποίο κα είναι ≤ 11kg/m ενϊ κα επιτρζπει τθν ανάλθψθ μεγάλου φορτίου ςε ςυνκικεσ 

υψθλισ ακαμψίασ.» 

Ομάδα 2, Παράγραφοσ 2.1.4: «Θα αποτελείται από τζςςερα γραμμικά (ςωλθνωτά) ςτοιχεία 

μικουσ 1000mm, διαμζτρου ≈50mm,  και πάχουσ τοιχϊματοσ ≥ 3mm τα οποία κα 

ςυνδζονται μεταξφ τουσ από ςυγκολλθτά  γραμμικά (ςωλθνωτά) ςτοιχεία διαμζτρου ≥ 

16mm  και πάχουσ τοιχϊματοσ ≥ 2mm με τρόπο που κα ελαχιςτοποιεί το ίδιον βάροσ το 

οποίο κα είναι ≤ 9kg/m ενϊ κα επιτρζπει τθν ανάλθψθ μεγάλου φορτίου ςε ςυνκικεσ 

υψθλισ ακαμψίασ.» 

Ομάδα 2, Παράγραφοσ 2.1.5: «Θα αποτελείται από τζςςερα γραμμικά (ςωλθνωτά) ςτοιχεία 

μικουσ 1000mm, διαμζτρου ≈50mm,  και πάχουσ τοιχϊματοσ ≥ 3mm τα οποία κα 

ςυνδζονται μεταξφ τουσ από ςυγκολλθτά  γραμμικά (ςωλθνωτά) ςτοιχεία διαμζτρου 

≥20mm  και πάχουσ τοιχϊματοσ ≥ 2mm με τρόπο που κα ελαχιςτοποιεί το ίδιον βάροσ το 

οποίο κα είναι ≤ 11kg/m ενϊ κα επιτρζπει τθν ανάλθψθ μεγάλου φορτίου ςε ςυνκικεσ 

υψθλισ ακαμψίασ. 

Ομάδα 2, Παράγραφοσ 2.1.6: «Θα αποτελείται από τζςςερα γραμμικά (ςωλθνωτά) ςτοιχεία 

μικουσ 2000mm, διαμζτρου ≈50mm,  και πάχουσ τοιχϊματοσ ≥ 3mm τα οποία κα 

ςυνδζονται μεταξφ τουσ από ςυγκολλθτά  γραμμικά (ςωλθνωτά) ςτοιχεία διαμζτρου 

≥16mm  και πάχουσ τοιχϊματοσ ≥ 2mm με τρόπο που κα ελαχιςτοποιεί το ίδιον βάροσ το 

οποίο κα είναι ≤ 9kg/m ενϊ κα επιτρζπει τθν ανάλθψθ μεγάλου φορτίου ςε ςυνκικεσ 

υψθλισ ακαμψίασ» 
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Ομάδα 2, Παράγραφοσ 2.1.7: «Θα αποτελείται από τζςςερα γραμμικά (ςωλθνωτά) ςτοιχεία 

μικουσ 2000mm, διαμζτρου ≈50mm,  και πάχουσ τοιχϊματοσ ≥ 3mm τα οποία κα 

ςυνδζονται μεταξφ τουσ από ςυγκολλθτά  γραμμικά (ςωλθνωτά) ςτοιχεία διαμζτρου 

≥20mm  και πάχουσ τοιχϊματοσ ≥ 2mm με τρόπο που κα ελαχιςτοποιεί το ίδιον βάροσ το 

οποίο κα είναι ≤ 11kg/m ενϊ κα επιτρζπει τθν ανάλθψθ μεγάλου φορτίου ςε ςυνκικεσ 

υψθλισ ακαμψίασ.» 

Ομάδα 2, Παράγραφοσ 2.1.8: «Θα αποτελείται από τζςςερα γραμμικά (ςωλθνωτά) ςτοιχεία 

μικουσ 3000mm, διαμζτρου ≈50mm,  και πάχουσ τοιχϊματοσ ≥ 3mm τα οποία κα 

ςυνδζονται μεταξφ τουσ από ςυγκολλθτά  γραμμικά (ςωλθνωτά) ςτοιχεία διαμζτρου 

≥16mm  και πάχουσ τοιχϊματοσ ≥ 2mm με τρόπο που κα ελαχιςτοποιεί το ίδιον βάροσ το 

οποίο κα είναι ≤ 9 kg/m ενϊ κα επιτρζπει τθν ανάλθψθ μεγάλου φορτίου ςε ςυνκικεσ 

υψθλισ ακαμψίασ.» 

Ομάδα 2, Παράγραφοσ 2.1.9: «Θα αποτελείται από τζςςερα γραμμικά (ςωλθνωτά) ςτοιχεία 

μικουσ 3000mm, διαμζτρου ≈50mm,  και πάχουσ τοιχϊματοσ ≥ 3mm τα οποία κα 

ςυνδζονται μεταξφ τουσ από ςυγκολλθτά  γραμμικά (ςωλθνωτά) ςτοιχεία διαμζτρου 

≥20mm  και πάχουσ τοιχϊματοσ ≥ 2mm με τρόπο που κα ελαχιςτοποιεί το ίδιον βάροσ το 

οποίο κα είναι ≤ 11kg/m ενϊ κα επιτρζπει τθν ανάλθψθ μεγάλου φορτίου ςε ςυνκικεσ 

υψθλισ ακαμψίασ.» 

2. Σθν παράταςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν, προκειμζνου όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ των διορκϊςεων των 

Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν τουσ, κατά δζκα πζντε (15) 

θμερολογιακζσ θμζρεσ, προςμετροφμενθ από τθν επομζνθ τθσ λιξθσ τθσ αρχικισ 

καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ υποβολισ προςφορϊν. Ωσ νζα καταλθκτικι 

θμερομθνία και ϊρα υποβολισ προςφορϊν, ορίηεται θ 30η Ιουνίου 2021, θμζρα Σετάρτη 

και ϊρα 14.30 μ.μ. Η νζα θμερομθνία αποςφράγιςθσ των θλεκτρονικϊν προςφορϊν 

ορίηεται θ 07/07/2021 θμζρα Σετάρτη και ϊρα 11:00. 

Ο κ. Γρθγόριοσ Μακαρόνασ και ο κ. Δθμιτριοσ Γιαουρτάσ ζδωςαν λευκι ψιφο κατά τθ λιψθ τθσ 

παροφςασ απόφαςθσ. 

Ο κ. Χαράλαμποσ Κουτροφλθσ ζδωςε αρνθτικι ψιφο κατά τθ λιψθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ. 

 

                                                                        Ηράκλειο 09-06-2021 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΧΟΙΝΑΡΑΚΗ – ΗΛΙΑΚΗ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 
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