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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 

ανακοινώνει ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε: Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο 

για την υπηρεσία «Κατασκευή ξυλοτύπων οπλισμένου σκυροδέματος, χυτών τοιχείων και 

μικροκατασκευών», για τις ανάγκες της Τεχνικής Διεύθυνσης της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 13.392,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), και καλεί τους ενδιαφερόμενους να 

καταθέσουν τις σχετικές προσφορές και παροχές τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις: 

Διατάξεις : 

1.  Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

2.  Του άρθρου 58 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 

του Ν. 3536/2007.4.  

4. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, 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 

5. Την αναγκαιότητα της Υπηρεσίας, «Κατασκευή ξυλοτύπων οπλισμένου σκυροδέματος, χυτών 

τοιχείων και μικροκατασκευών». 

 

Αποφάσεις : 

1. Την υπ΄ αριθμόν πρωτ. 1710/15-10-2018, σύμβαση έργου με τίτλο «Ανάπλαση πάρκου Καραμανλή επί 

της οδού Επικτήτου» με τον Δήμο Ηρακλείου, από την οποία προκύπτει η ανάγκη για την εν λόγω 

δαπάνη. 

2. Την 145/18 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. για την έγκριση ανάρτησης 

προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για όλα τα απαραίτητα υλικά για την εκτέλεση του έργου, με 

τίτλο «Ανάπλαση πάρκου Καραμανλή επί της οδού Επικτήτου» με τον Δήμο Ηρακλείου, από τον 

εκτελούμενο προϋπολογισμό έτους 2018, της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 23/01/2019, και ώρα 12:00, στο Πρωτόκολλο  της 

ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Ιωάννη Προκοπίδη Νέα Αλικαρνασσός (Έναντι γηπέδου Ηροδότου). 

Πληροφορίες  δίνονται από το γραφείο της εταιρείας    Τηλ.: 2810. 229.479 – 2810.390.177,  όλες τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

 
ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ ▪ 71601 ▪ 
ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ 
Τηλ. 2810 229 479 ▪ 2810 390 177  
Fax 2810 244 769   
E-mail:  info@depanal.gr   

 
Ηράκλειο : 11/01/2019  

                   Aρ. Πρωτ.: 32 
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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 οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων, καθώς και οι λοιπές παροχές και εκπτώσεις που θα 

προσφερθούν. 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται. 

Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση του  Προέδρου της  ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., σε αυτόν 

που θα προσκομίσει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής για 

το σύνολο των παραπάνω εργασιών, εφόσον πληρούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που 

προδιαγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης, και εφόσον αυτή κριθεί ότι πληρεί τα 

κριτήρια της εταιρείας για την άρτια διεκπεραίωση των έργων αυτής. 

 

          Ο πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 
 
 
 

Ξυλούρης Ιωάννης 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.depanal.gr/
http://www.heraklion.gr/press/auction
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ΑΡΘΡΟ : 1 

Τεχνική Περιγραφή 

«Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την υπηρεσία «Κατασκευή ξυλοτύπων οπλισμένου 

σκυροδέματος, χυτών τοιχείων και μικροκατασκευών», για τις ανάγκες της Τεχνικής Διεύθυνσης της 

ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.», για τις παρακάτω εργασίες: 

 

•  «Ξυλοτύπων οπλισμένου σκυροδέματος για την κατασκευή τοιχείων» 
 

• «Ξυλοτύπων χυτών μικροκατασκευών σκυροδέματος» 

 

• «Ξυλοτύπων οπλισμένου σκυροδέματος για την κατασκευή εξωτερικών κλιμάκων» 

 

Πιο συγκεκριμένα οι ποσότητες για τις παραπάνω εργασίες, τις οποίες ζητά η εταιρεία με την παρούσα 

τεχνική περιγραφή και καλεί τους ενδιαφερόμενους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος να ικανοποιήσουν έχουν ως εξής: 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

α/α Περιγραφή εργασιών ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Ξυλοτύπων οπλισμένου σκυροδέματος 
για την κατασκευή τοιχείων 

M3 
 

       150,00 

2 Ξυλοτύπων χυτών μικροκατασκευών 
σκυροδέματος 

 
 

Μ3 

 
 

10,00 

3 Ξυλοτύπων οπλισμένου σκυροδέματος 
για την κατασκευή εξωτερικών κλιμάκων 

Μ3 20,00 

 

 

Πρόσθετα Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

Ο υποψήφιος ανάδοχος ο οποίος θα συμμετέχει με την προσφορά του στην παρούσα πρόσκληση θα 

πρέπει να προσκομίσει, λίστα με το προσωπικό που θα απασχολήσει, τις ειδικότητες αυτών, καθώς και 

να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση όπου θα βεβαιώνει ότι διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την 

άρτια διεκπεραίωση των παραπάνω εργασιών. Στις παραπάνω εργασίες συμπεριλαμβάνεται η 

κατασκευή και τοποθέτηση του απαραίτητου σιδηρού οπλισμού για τις ως άνω κατασκευές, βάσει της 

 
ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
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σχετικής μελέτης που έχει εκπονηθεί. Τέλος δεσμεύεται ως προς το χρονοδιάγραμμα καλής εκτέλεσης 

αυτών, όπως αυτό του υποδειχθεί από την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.. 

 

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ 

Όλες οι απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι ουσιώδης και απαράβατες, η τυχόν ύπαρξη 

απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» 

γίνεται αποδεκτή απόκλιση ± 10% της αναφερόμενης τιμής. 

 

ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Εάν οι προσφερόμενες εργασίες, δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα 

ή κακοτεχνίες, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να τις αποκαταστήσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Ακολουθούν τα σχετικά με το προς εκτέλεση έργο, άρθρα των παραπάνω εργασιών: 

 

ΑΡΘΡΟ : 2 

Ξυλοτύποι χυτών μικροκατασκευών σκυροδέματος  

 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  Κατασκευή ξυλοτύπων και διάστρωση 

σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, σκυροδέματος, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση 
αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, την διαμόρφωση του 

απαραίτητου σιδηρού οπλισμού, σύμφωνα με την μελέτη του έργου. Η τοποθέτηση του 
σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του 
σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 

Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη κατασκευής των καλουπιών και της εργασίας διάστρωσης και 

συμπύκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. . Δεν περιλαμβάνεται η προμήθεια 
των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης και οι πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές. 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.  

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20   
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : κυβικό μέτρο (m3) 
ΕΥΡΩ:  60,00 (εξήντα) 

ΑΡΘΡΟ : 3 

Ξυλοτύποι οπλισμένου σκυροδέματος για την κατασκευή τοιχείων 

 
Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και C20/25. Κατασκευή ξυλοτύπων, σιδηρού 
οπλισμού και διάστρωση σκυροδέματος για την κατασκευή τοιχείων και κλιμάκων, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή 
πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής 
σκυροδέματος την διαμόρφωση του απαραίτητου σιδηρού οπλισμού, σύμφωνα με την μελέτη του 

έργου. Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 

Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη κατασκευής των καλουπιών και της εργασίας διάστρωσης και 
συμπύκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Η δαπάνη χρήσεως δονητών 

μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων 
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(τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την 
ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 

Δεν περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου και οι πάσης φύσεως πλάγιες 
μεταφορές. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα 

με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.  

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και C20/25 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : κυβικό μέτρο (m3) 
ΕΥΡΩ:  60,00 (εξήντα) 
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                                            Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 
 

Άρθρο 1ο  
Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την υπηρεσία 

«Κατασκευή ξυλοτύπων οπλισμένου σκυροδέματος, χυτών τοιχείων και μικροκατασκευών», για τις 

ανάγκες της Τεχνικής Διεύθυνσης της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.. 

 
Άρθρο 2ο  
 Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας. 
 
Η εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για το σύνολο των παραπάνω εργασιών, εφόσον 

πληρούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προδιαγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης, 

μετά από  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συλλογή προσφορών και εφόσον αυτή κριθεί ότι πληρεί 

τα κριτήρια της εταιρείας για την άρτια διεκπεραίωση του ως άνω έργου. 

 
Η κατακύρωση του αντικειμένου της παροχής υπηρεσίας στον μειοδότη θα γίνει με απόφαση του Προέδρου.  
 
 
Άρθρο 3ο  
Περιεχόμενα φακέλου ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Μέσα στον κυρίως  φάκελο της προσφοράς ο κάθε ενδιαφερόμενος θα υποβάλει κλειστό φάκελο της 

οικονομικής προσφοράς και απ’ έξω θα αναγράφει Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την 

υπηρεσία «Κατασκευή ξυλοτύπων οπλισμένου σκυροδέματος, χυτών τοιχείων και μικροκατασκευών», για 

τις ανάγκες της Τεχνικής Διεύθυνσης της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.. 

Η προσφορά των ενδιαφερομένων 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 βεβαίωση γνησίου υπογραφής) με την οποία να δηλώνεται ότι: 

α. Είναι ενήμεροι φορολογικά και ασφαλιστικά. 
β. Είναι εγγεγραμμένοι σε Επαγγελματικό Επιμελητήριο σε σχετικό με το αντικείμενο της υπηρεσίας 

κωδικό επαγγέλματος. 
γ. 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 
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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. 

δ. Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας. 

ε. Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και 
του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας και συμφωνούν και αποδέχονται αυτούς 
πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

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

Οικονομικής Προσφοράς. 

 

3. Συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τυχόν απαιτούνται, σύμφωνα με το άρθρο 1 της 

τεχνικής περιγραφής, προκείμενου ο υποψήφιος να πληρεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό.  

 
Άρθρο 4ο  
Ανακοίνωση αποτελέσματος. 
 
Μετά την κατακύρωση της υπηρεσίας, ο ανάδοχος θα  παραλάβει μέσω εγγράφου mail ή φαξ, το έγγραφο 

της ανακοινώσεως του αποτελέσματος. 

 
Άρθρο 5ο  
Δικαιολογητικά ανάθεσης 

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, ο ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να ανατεθεί η υπηρεσία, εντός 10 ημερών από 

σχετική πρόσκληση η οποία θα του αποσταλεί, θα πρέπει να προσκομίσει: 

Α)  Ασφαλιστική και Φορολογική Ενημερότητα. 

Β)  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 αποκλεισμό του συμμετέχοντος, και το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

Άρθρο 6ο  
Τρόπος – Τόπος Εκτέλεσης των εργασιών 

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει από τον ανάδοχο σε χρόνο και τόπο που θα ορίσει η εταιρεία 

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., προκειμένου για την ομαλή 

περαίωση και καλή εκτέλεση των ως άνω εργασιών αναφορικά με το έργο «Ανάπλαση πάρκου Καραμανλή 

επί της οδού Επικτήτου»  ο οποίος θα πρέπει απαραίτητα να τηρήσει  

αυστηρά το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης και περαίωσης των παραπάνω εργασιών όπως του παραδοθεί από 

την ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.      

 

 

Άρθρο 70 

Παραλαβή Υπηρεσίας  

 

1. Η παραλαβή της υπηρεσίας γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης 

Προμηθειών της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.. 
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2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής, διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος της υπηρεσίας. Στην 

παραπάνω διαδικασία  μπορεί να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο ανάδοχος.  

   Η επιτροπή παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια 

ελέγχου.  

   Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 

α) να παραλάβει την υπηρεσία, 

β) να παραλάβει την υπηρεσία, με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης, 

γ) να απορρίψει την υπηρεσία. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του Ν.4412/2016 

 

Άρθρο 80 

Εκπρόθεσμη παράδοση υπηρεσίας  
 
1. Αν η υπηρεσία παραδοθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης 

που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν.4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής 

αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

2.Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 

υπηρεσιών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν οι εργασίες που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν την περαίωση του 

έργου που έχει αναλάβει η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής 

ποσότητας αυτών. 

3.Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για παράδοση ή αποκατάσταση των 

εργασιών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση από την αρμόδια Επιτροπή 

Παραλαβής και Παρακολούθησης, της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., 

δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των 

διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος παράδοσης. 

 

Άρθρο 9ο 
 Σύμβαση. 
 
 Η Υπηρεσία θα καταρτίσει τη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.  

Αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης που θα υπογραφεί αποτελούν, η παρούσα Προκήρυξη, η Συγγραφή 

Υποχρεώσεων, οι Τεχνικές Προδιαγραφές, ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός και η προσφορά του αναδόχου.  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 236, παρ. 1 του Ν. 4412/2016, η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., έχει το δικαίωμα να αναθέσει στον  

ανάδοχο εργασίες, πλέον των προσυπολογιζόμενων στην παρούσα, σε ποσοστό μέχρι 30% πάνω για κάλυψη 

πρόσθετων ή έκτακτων  αναγκών της εταιρείας και 50%  κάτω επί του χωρίς ΦΠΑ,  συμβασιοποιημένου 

ποσού. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 100 

Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης 
 
   Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν 

α)  Παραδόθηκε ολόκληρη η υπηρεσία ή, σε περίπτωση διαιρετών εργασιών, η ποσότητα που παραδόθηκε 

υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο 
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β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι εργασίες που παραδόθηκαν.  

γ)       Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις και  

δ)   Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 110 

Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου 
 
   Η πληρωμή θα γίνεται με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των 

εργασιών. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 

Α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, 

αποδεικτικό περαίωσης των εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 208 του N.4412/2016.  

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

     

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τιμολογήσει σύμφωνα με τις εντολές της εταιρείας, ήτοι να εκδίδεται 

τιμολόγιο ανά εντολή και Κ.Α προϋπολογισμού, μετά από συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα που συνέταξε 

την εντολή. 

 
Δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 
 
ΑΡΘΡΟ 120 

Φόροι, τέλη, κρατήσεις. 
 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα 

ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει  την εταιρεία. 
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Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ   Π Ρ O Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 

 
Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την υπηρεσία «Κατασκευή ξυλοτύπων 

οπλισμένου σκυροδέματος, χυτών τοιχείων και μικροκατασκευών», για τις ανάγκες της 

Τεχνικής Διεύθυνσης της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.. 

 

 
 
 
 
 
    Ο Πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 
 
 
 
 
 
     Ιωάννης Ξυλούρης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ ▪ 71601 ▪ 
ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ 
Τηλ. 2810 229 479 ▪ 2810 390 177  
Fax 2810 244 769   
E-mail:  info@depanal.gr   

 
  

  

α/α Περιγραφή εργασιών ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ  

€ 

1 
Ξυλοτύπων οπλισμένου σκυροδέματος για 
την κατασκευή τοιχείων 

                           
M3 

 
        150,00 

60,00 9.000,00 

2 
 

Ξυλοτύπων χυτών μικροκατασκευών 
σκυροδέματος 

 
 

Μ3 

 
 

10,00 
60,00 600,00 

3 
 

Ξυλοτύπων οπλισμένου σκυροδέματος για 
την κατασκευή εξωτερικών κλιμάκων 

Μ3 
20,00 60,00 1.200,00 

΄ 

 

 

 ΣΥΝΟΛΟ  10.800,00 € 

 Φ.Π.Α 24% 2592,00 € 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   13.392,00 € 

mailto:info@depanal.gr
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ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ ▪ 71601   
ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ 
Τηλ. 2810 229 479 ▪ 2810 390 177 

  Fax 2810 244 769   
E-mail:  info@depanal.gr  

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την υπηρεσία «Κατασκευή ξυλοτύπων 
οπλισμένου σκυροδέματος, χυτών τοιχείων και μικροκατασκευών», για τις ανάγκες της 

Τεχνικής Διεύθυνσης της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.. 

  

 

 
 
 

Ο Προσφέρων 
 

α/α Περιγραφή εργασιών ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ  

€ 

1 
Ξυλοτύπων οπλισμένου σκυροδέματος για 
την κατασκευή τοιχείων 

                           
M3 

 
        150,00 

  

2 
 

Ξυλοτύπων χυτών μικροκατασκευών 
σκυροδέματος 

 
 

Μ3 

 
 

10,00 
  

3 
 

Ξυλοτύπων οπλισμένου σκυροδέματος για 
την κατασκευή εξωτερικών κλιμάκων 

Μ3 
20,00   

΄ 

 

 

 ΣΥΝΟΛΟ   

 Φ.Π.Α 24%  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    


