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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
«Παροχή Υπηρεσιών, Ασφαλιστήρια οχημάτων της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» 

 

 Η εταιρεία με την επωνυμία «Πολυμετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Πολιτισμού Τουρισμού 

Ανάπτυξης Ηρακλείου» με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.»  με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης οδός Ι. 

Προκοπίδη Ν. Αλικαρνασσό  και ΑΦΜ 094258926 ΔΟΥ Ηρακλείου, που εκπροσωπείται νόμιμα από την 

Πρόεδρό της κα Στυλιανή Καλογεράκη-Αρχοντάκη του Χρήστου, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να ασφαλίσει τα 

οχήματα που έχει στην κατοχή της και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν τις 

σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους. Η εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης διενεργείται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις: 

 

 Α) Διατάξεις: 

          1. Του άρθρου 50 του Ν. 4782/2021(ΦΕΚ Α 36/09-03-2021) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους 
τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία. 
         2. Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
         3. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 114/08-06-2006 τεύχος Α’) 
και ιδιαίτερα της παρ. 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 
3536/2007 και της παρ. 9 του άρθρου 209, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 
3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

4. Του άρθρου 58 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 19.07.2018) - Πρόγραμμα Κλεισθένης. 

5. Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) « Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" 
και άλλες διατάξεις». 

6. Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» 

7. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»  

8. Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

9. Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

10. Του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”  

11. Tην υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291 τ. Β΄) 

12. Την με αρ. 76298 (Β’ 3075/13.7.2021) Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – 
Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Επικρατείας» 
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Β) Αποφάσεις: 

1.  Την υπ’ αρ. πρωτ. 2224/03-11-2021 εισήγηση προς το Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. για την  έγκριση 

διενέργειας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία «Παροχή Υπηρεσιών, Ασφαλιστήρια 

οχημάτων της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» για το έτος 2022. 

2. Την υπ’ αρ. 02/πρακτικό 56/08-11-2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έγκρισης διενέργειας 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία «Παροχή Υπηρεσιών, Ασφαλιστήρια οχημάτων της 

εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» για το έτος 2022. 

3.  Την με αριθ. πρωτ 2328 /15-11-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 
 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 26/11/2021 και ώρα 14:00, στο 
Πρωτόκολλο  της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Πλαστήρα και Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο 
Ηρακλείου).  

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει 
στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα. 

Πληροφορίες  δίνονται από το τμήμα προμηθειών της εταιρείας, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  
Τηλ.: 2814408000, 28144080025, 2814408023 

 Όλα τα έγγραφα της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Θα αναρτηθούν στην Ηλεκτρονική 
διεύθυνση της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε www.depanal.gr και στην Ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Ηρακλείου 
www.heraklion.gr/press/auction  (διακηρύξεις δημοπρασίες).   

Για την αξιολόγηση των  προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:       
Η απόλυτη τήρηση  των  τεχνικών προδιαγραφών.   
Η κατάθεση  των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο 2 (Περιεχόμενο Φακέλου 

Προσφοράς) των Τεχνικών Προδιαγραφών. 
Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων. 
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται. Προσφορά που παρουσιάζει 

ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται. 
Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη. 
 
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση της Προέδρου της  ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., βάσει της 

τιμής για το σύνολο της προμήθειας, εφόσον πληρούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προδιαγράφονται 
στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης. 
 
 
 
 
 
         Η πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 
 
 
 
 
           
 

Στυλιανή Καλογεράκη-Αρχοντάκη 
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ΕΔΡΑ: ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ ▪ ΤΚ 71601  
ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ ▪ ΑΦΜ: 094258926 
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 117235827000 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ/ΠΣΚΗ:  
ΠΛΑΣΤΗΡΑ & ΡΩΜΑΝΟΥ ▪ ΤΚ 71201  
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ  1ο 

           Αντικείμενο Υπηρεσίας 
 

Αντικείμενο της ανάθεσης της υπηρεσίας, είναι η ασφάλιση των οχημάτων που έχει στην κατοχή της 

η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. (Πολυμετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Πολιτισμού Τουρισμού Ανάπτυξης Ηρακλείου). 

Συγκεκριμένα η  εταιρεία με την επωνυμία «Πολυμετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία 

Πολιτισμού Τουρισμού Ανάπτυξης Ηρακλείου» με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.»  με έδρα το 

Ηράκλειο Κρήτης οδός Ι. Προκοπίδη Ν. Αλικαρνασσό  και ΑΦΜ 094258926 ΔΟΥ Ηρακλείου, που 

εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρό της Στυλιανή Καλογεράκη-Αρχοντάκη του Χρήστου ανακοινώνει ότι 

ενδιαφέρεται να ασφαλίσει τα οχήματα που έχει στην κατοχή της με τις παρακάτω καλύψεις: 

 

Τα οχήματα της εταιρείας είναι 4 φορτηγά/2 επιβατηγά/2 μηχανάκια, πληροφορίες για τα οποία 

μπορείτε να ζητήσετε στο τηλέφωνο 2814408025. 

 

Οι υποψήφιες ασφαλιστικές εταιρείες που θα καταθέσουν προσφορά θα πρέπει να πληρούν και τα 

παρακάτω κριτήρια, επί ποινή αποκλεισμού: 

 

1)     Φιλικός Διακανονισμός (Σ.Α.Π.) 

2)     Καλύψεις χωρίς απαλλαγή.  

3)     Η ασφάλιση όλων των οχημάτων από μια και μόνο εταιρία. 

4)     Για τις παρακάτω βασικές ασφαλιστικές καλύψεις παρακαλώ όπως εξειδικεύσετε και αναλύσετε στην 

προσφορά σας τις επιμέρους ασφαλιστικές καλύψεις και τα αντίστοιχα χρηματικά όρια κάλυψης. 

Ο οριστικός ανάδοχος  θα ανακηρυχθεί με κριτήριο τη σχέση:  βέλτιστες ασφαλιστικές καλύψεις για 

τις ανάγκες της εταιρείας / οικονομικής προσφοράς.  

 

 
ΦΟΡΤΗΓΑ – ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 

 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

 ΣΒ 1.220.000 

 ΥΖ 1.220.000 

 ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ 
ΟΧΗΜΑ 

 ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΩΝ 

 ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΕΩΣ 
1.500,00 € 

 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

 ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

 
ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ 

 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

 ΣΒ 1.220.000 

 ΥΖ 1.220.000 

 ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ 
ΟΧΗΜΑ 

 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

 ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
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Η διάρκεια ασφάλισης ανά αριθμό κυκλοφορίας οχήματος που ζητείται από τις  υποψήφιες 

ασφαλιστικές εταιρείες αναγράφονται παρακάτω αναλυτικά: 

 

1. Για το HHO 772 από 01/01/2022 έως 31/12/2022 

2. Για το HIK 750 από 01/01/2022 έως 31/12/2022 

3. Για το ΗΚΧ 4154 από 01/01/2022 έως 31/12/2022 

4. Για το ΗΖΕ 5277 από 01/01/2022 έως 31/12/2022 

5. Για το ΗΡΧ 2788 από 01/01/2022 έως 31/12/2022 

6. Για το ΙΟΗ 1103  από 01/01/2022 έως 31/12/2022 

7. Για το ΗΚΑ 5361 από 01/01/2022 έως 31/12/2022 

8. Για το ΑΝΗ 9322 από 01/01/2022 έως 31/12/2022 

 
 

ΑΡΘΡΟ  2ο  

Περιεχόμενα φακέλου ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς ο κάθε ενδιαφερόμενος θα υποβάλει κλειστό φάκελο της 

οικονομικής προσφοράς και απ’ έξω θα αναγράφει «Παροχή Υπηρεσιών, Ασφαλιστήρια οχημάτων της 

εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.».  

 
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού, από τα εξής δικαιολογητικά: 
 

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο (επί αποδείξει) της 
επιχείρησης με την οποία να δηλώνεται ότι: 

α. Δεν έχουν συμμετέχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά 
εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, σε νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις 
– πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1), 
2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 
48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 
αντίστοιχα. 
β. Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας. 
γ. Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας και συμφωνούν και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

   

     2.  Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών Υπόχρεοι για την κατάθεση: 

 Τα φυσικά πρόσωπα. 

 Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 

 Διαχειριστές Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. 

 Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
    3. Ασφαλιστική και Φορολογική Ενημερότητα (Ασφαλιστικής Εταιρίας και Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή). 

 

   4. Βεβαίωση μη οφειλής ασφαλιστικών εισφορών του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή από ΕΦΚΑ (ΙΚΑ), ΕΦΚΑ 

(ΟΑΕΕ) ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ και βεβαίωση μη οφειλής ασφαλιστικών εισφορών της Ασφαλιστικής Εταιρίας από 

ΕΦΚΑ (ΙΚΑ), ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ. 

 

   5. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους 

και το ειδικό επάγγελμά τους, το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών θα οδηγεί σε 
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αποκλεισμό του συμμετέχοντος, και το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού (Ασφαλιστικής Εταιρίας και Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή). 

 

  6.Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης το παρεχόμενο Έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς 

 

   7. Συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τυχόν απαιτούνται, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα 

στην τεχνική περιγραφή της παρούσης, προκείμενου ο υποψήφιος να πληρεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής 

στον διαγωνισμό. 

 

(Τα έγγραφα παραγράφων 2, 3, 4, 5, για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 καθώς και για 

την απόδειξη της επαγγελματικής ικανότητας.) 

   8) Νομιμοποιητικά έγγραφα (ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης-φυσικό ή νομικό πρόσωπο). 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο  
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας – Κριτήριο κατακύρωσης 
 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με 
σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021. 
Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει  τιμής εφόσον πληροί τις ακριβείς τεχνικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται 
αναλυτικά στο  Αντικείμενο Υπηρεσίας  Άρθρο 1.  

 
ΑΡΘΡΟ 4ο  
Ανακοίνωση αποτελέσματος 
 
Μετά την κατακύρωση της υπηρεσίας , ο ανάδοχος θα  παραλάβει μέσω εγγράφου mail, το έγγραφο 

της ανακοινώσεως του αποτελέσματος. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο  
Διάρκεια 
 

Η διάρκεια ασφάλισης ανά αριθμό κυκλοφορίας οχήματος που ζητείται από τις  υποψήφιες 

ασφαλιστικές εταιρείες αναγράφονται παρακάτω αναλυτικά: 

 

1. Για το HHO 772 από 01/01/2022 έως 31/12/2022 

2. Για το HIK 750 από 01/01/2022 έως 31/12/2022 

3. Για το ΗΚΧ 4154 από 01/01/2022 έως 31/12/2022 

4. Για το ΗΖΕ 5277 από 01/01/2022 έως 31/12/2022 

5. Για το ΗΡΧ 2788 από 01/01/2022 έως 31/12/2022 

6. Για το ΙΟΗ 1103  από 01/01/2022 έως 31/12/2022 

7. Για το ΗΚΑ 5361 από 01/01/2022 έως 31/12/2022 

8. Για το ΑΝΗ 9322 από 01/01/2022 έως 31/12/2022 

 

Άρθρο 6ο  

Τρόπος – Τόπος Παράδοσης 

Η παράδοση του αντικειμένου της παροχής υπηρεσίας θα γίνει στα γραφεία της Πολυμετοχικής 
Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτισμού Τουρισμού Ανάπτυξης Ηρακλείου, Διεύθυνση Πλαστήρα και 
Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου).  

Η παράδοση του αντικειμένου θα γίνει συνολικά. 
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 Άρθρο7ο  

Παραλαβή της Υπηρεσίας 

1.  Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 

σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 

2. Αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι η εκτέλεση της Υπηρεσίας δεν ανταποκρίνεται πλήρως στους όρους της 

σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 

διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις 

επηρεάζουν το αποτέλεσμα της υπηρεσίας που εκτελέστηκε. 

3. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται το αποτέλεσμα της υπηρεσίας που εκτελέστηκε με 

αιτιολογημένη απόφαση του Προέδρου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω υπηρεσιών, με 

έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες 

παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να προβεί στην 

οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρακτικό, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

 

Άρθρο 8ο  

Απόρριψη Υπηρεσίας – Αντικατάσταση 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης της Υπηρεσίας ή μέρους αυτής, με 

έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να εγκρίνεται 

αντικατάσταση των υπηρεσιών και η εκτέλεση άλλων, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της 

σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η εκτέλεση γίνει μετά τη 

λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την εκτέλεση δεν μπορεί να 

είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος των υπηρεσιών 

θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει – εκτελέσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία 

που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο  

              Τρόπος πληρωμής – Απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου 
 
Η πληρωμή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας, με την οριστική παραλαβή των 
ασφαλιστηρίων. Τα τραπεζικά έξοδα θα βαραίνουν τον ανάδοχο. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα 
εξής: 
(α) Τιμολόγιο του προμηθευτή. 

(β) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

 
 

ΑΡΘΡΟ 100 

Πληρωμή – Φόροι – Τέλη  - Κρατήσεις 
 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα 

ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ«ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.»   

. 

 

                                                                           Η πρόεδρος της «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.»    
 
 

 
               

       Στυλιανή Καλογεράκη-Αρχοντάκη 
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