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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
 

Η ΜΟΝΟΜΕΣΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 
ανακοινϊνει ότι κα προβεί ςτθν απευκείασ ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ, κατόπιν ςυλλογισ προςφορϊν, για: 
«Ραροχι Υπθρεςιϊν Συντιρθςθσ Ηλεκτρολογικϊν και Υδραυλικϊν Εγκαταςτάςεων τθσ εταιρείασ ΔΕΡΑΝΑΛ 
Α.Ε. - Διμου Ηρακλείου», ςυνολικοφ ενδεικτικοφ κόςτουσ ζωσ 6.000,00€ (πλζον του ΦΠΑ 24%) και καλεί τουσ 
ενδιαφερόμενουσ να κατακζςουν τισ ςχετικζσ προςφορζσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και αποφάςεισ : 

1.  Σου άρκρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν 
και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

2.  Σου άρκρου 58 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και 
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα Καλλικράτθσ. 

3. Σου άρκρου 209 του Νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/08-06-2006) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και 
Κοινοτιτων». 

4. Σου άρκρου 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) “Περί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν του 
Κράτουσ τουσ και άλλεσ διατάξεισ" 

5. Σθν υπϋ αρικμόν 130/2018, Απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.  με τθν οποία 
εγκρίκθκε θ δαπάνθ. 

6.  Σθν 37/2018, απόφαςθ του  Προζδρου τθσ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. με τθν οποία ςυςτάκθκε θ επιτροπι 
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. 
7.  Σθν 18/2018, απόφαςθ του  Προζδρου τθσ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. με τθν οποία ςυςτάκθκε θ επιτροπι παραλαβισ 
τθσ υπθρεςίασ. 
8.Σισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, τθ υγγραφι Τποχρεϊςεων και τον Ενδεικτικό  Προχπολογιςμό που 
επιςυνάπτονται. 

9. Σθν 18/2018, απόφαςθ του  Προζδρου τθσ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. με τθν οποία ςυςτάκθκε θ μόνιμθ επιτροπι 
παραλαβισ/παρακολοφκθςθσ τθσ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.. 

 
Προςφορζσ γίνονται δεκτζσ μζχρι και τθν Σετάρτθ 31/10/2018, και ϊρα 10:00, ςτο Πρωτόκολλο  τθσ ΔΕΠΑΝΑΛ 
Α.Ε., Διεφκυνςθ Ιωάννθ Προκοπίδθ Νζα Αλικαρναςςόσ (Ζναντι γθπζδου Ηροδότου). Πλθροφορίεσ  δίνονται από 
το γραφείο τθσ εταιρείασ    Σθλ.: 2810. 229.479 – 2810.390.177,  όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ.  

 

Όλα τα ζγγραφα τθσ φμβαςθσ Θα αναρτθκοφν ςτθν Ηλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε www.depanal.gr   
και ςτθν Ηλεκτρονικι διεφκυνςθ  του Διμου Ηρακλείου www.heraklion.gr/press/auction - (διακθρφξεισ 
δθμοπραςίεσ).   

 

 Για τθν αξιολόγθςθ των  προςφορϊν λαμβάνονται υπόψθ τα παρακάτω:       

Η απόλυτα τιρθςθ  των  τεχνικϊν προδιαγραφϊν .  Η κατάκεςθ  των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτθ 
υγγραφι  Τποχρεϊςεων .Η οικονομικι προςφορά των ςυμμετεχόντων . 

Προςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ απορρίπτεται.   Προςφορά που παρουςιάηει ουςιϊδεισ 
αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ απορρίπτεται. 

Προςφορά  που κζτει όρο αναπροςαρμογισ των τιμϊν κρίνεται ωσ απαράδεκτθ.  

 
ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 
ΜΟΝΟΜΕΣΟΥΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ 
ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 
ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ ▪ 71601 
ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΟ 
Σηλ. 2810 229 479 ▪ 2810 390 177   
Fax 2810 244 769   
E-mail:  info@depanal.gr 

 
Ηράκλειο,18/10/2018   

                     Aρ. Πρωτ.: 1733 
  

  

http://www.depanal.gr/
http://www.heraklion.gr/press/auction
mailto:info@depanal.gr
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Η κατακφρωςθ τθσ υπθρεςίασ   κα γίνει  με απόφαςθ του  Προζδρου τθσ  ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., ςε αυτόν που κα 
προςκομίςει τθν  πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, εφόςον πλθροφνται τα ποιοτικά 
χαρακτθριςτικά που προδιαγράφονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςθσ.   
 
 
 
 Ο πρόεδροσ τθσ ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε. 
           
 
 
 
Ξυλοφρθσ Ιωάννθσ 
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ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 
ΜΟΝΟΜΕΣΟΥΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ 
ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 
ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ ▪ 71601 
ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΟ 
Σηλ. 2810 229 479 ▪ 2810 390 177   
Fax 2810 244 769   
E-mail:  info@depanal.gr   

 

Ζχοντασ υπόψθ τισ 
Ιςχφουςεσ διατάξεισ: 
1) Σισ διατάξεισ του άρκρου 58 του Ν. 3852/2010. 
2) Σισ διατάξεισ του άρκρου 118 και 54 παρ.7 του Ν. 4412/2016. 
3) Σθν παρ. 4 του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006, όπωσ αναδιατυπϊκθκε με τθν παρ. 3 του άρκρου 22 του Ν. 

3536/2007. 
4) Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 9 του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006, όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ. 13 του άρκρου 20 

του Ν. 3731/2008 και διατθρικθκε ςε ιςχφ με τθν περίπτωςθ 38 τθσ παρ. 1 του άρκρου 377 του Ν. 
4412/2016. 

5) Σθν αναγκαιότθτα τθσ Τπθρεςίασ: «Ραροχι Υπθρεςιϊν Συντιρθςθσ Ηλεκτρολογικϊν και Υδραυλικϊν 
Εγκαταςτάςεων τθσ εταιρείασ ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε.- Διμου Ηρακλείου». 

Αποφάςεισ : 

6) Σθν 130/2018, απόφαςθ του  Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. με τθν οποία εγκρίκθκε θ δαπάνθ. 
7) Σισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, τθ υγγραφι Τποχρεϊςεων και τον Ενδεικτικό Προχπολογιςμό που 

επιςυνάπτονται. 
8)  Σθν 37/2018, απόφαςθ του  Προζδρου τθσ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. με τθν οποία ςυςτάκθκε θ επιτροπι αξιολόγθςθσ 

των προςφορϊν. 
9) Σθν 18/2018, απόφαςθ του  Προζδρου τθσ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. με τθν οποία ςυςτάκθκε θ μόνιμθ επιτροπι 

παραλαβισ/παρακολοφκθςθσ τθσ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.. 
 Συντάςςομε τισ παρακάτω τεχνικζσ προδιαγραφζσ ωσ εξισ :   

 

1. Τεχνικι Ρεριγραφι 

 

«Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ για τθν Ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ, Ραροχι Υπθρεςιϊν Συντιρθςθσ Ηλεκτρολογικϊν 

και Υδραυλικϊν Εγκαταςτάςεων, τθσ εταιρείασ ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε.- Διμου Ηρακλείου» 

 

Σθν προκιρυξθ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα 

προςφορά για τθν ανάδειξθ αναδόχου τθσ υπθρεςίασ «Παροχι Τπθρεςιϊν υντιρθςθσ Ηλεκτρολογικϊν και 

Τδραυλικϊν Εγκαταςτάςεων, τθσ εταιρείασ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.- Διμου Ηρακλείου».   

Ο προχπολογιςμόσ τθσ προκθρυςςόμενθσ υπθρεςίασ είναι €7.440,00, ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ 24%. 

 

Αντικείμενο Ζργου 

Αντικείμενο τθσ ανάκεςθσ του Ζργου είναι θ Παροχι Τπθρεςιϊν υντιρθςθσ Ηλεκτρολογικϊν και Τδραυλικϊν 

Εγκαταςτάςεων ςτθν ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. Μονομετοχικι Δθμοτικι Ανϊνυμθ Εταιρεία Ηρακλείου. 

mailto:info@depanal.gr


Σελίδα 4 από 15 
 

υγκεκριμζνα ο ανάδοχοσ που κα προκφψει από τθν πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ κα πρζπει να 

παρζχει υπθρεςίεσ για τθν τεχνικι κάλυψθ του χϊρου ςτάκμευςθσ οχθμάτων ζναντι του αεροδρομίου Ν. 

Καηαντηάκθσ, Ηρακλείου, με υδραυλικό και θλεκτρολόγο εγκαταςτάτθ, οι οποίοι κα διακζτουν τισ κατάλλθλεσ 

γνϊςεισ, εμπειρία και άδεια από τισ αρχζσ, με υποχρζωςθ εκτζλεςθσ των κακθκόντων τουσ ςε 24ωρθ βάςθ και 

για όλο το χρονικό διάςτθμα τθσ υπογραφείςασ ςφμβαςθσ, κακϊσ και του χϊρου των γραφείων και λοιπϊν 

εγκαταςτάςεων τθσ ζδρασ τθσ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. και του κτθρίου επι τθσ Λεωφόρου Ικάρου αρ.66 που ςτεγάηεται το 

«Δθμοςκόπιο», το οποίο διαχειρίηεται θ εταιρεία ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.- Διμου Ηρακλείου. 

 

Αμζςωσ μετά τθν κατακφρωςθ του οριςτικοφ αναδόχου και τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να προβεί ςε ζλεγχο όλων των θλεκτρολογικϊν και υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων τθσ εταιρείασ ςτθν 

ζδρα τθσ, ςτο κτιριο, επι τθσ Λεωφόρου Ικάρου αρ.66, που ςτεγάηεται το «Δθμοςκόπιο», το οποίο διαχειρίηεται 

θ εταιρεία ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.- Διμου Ηρακλείου και ςτον χϊρο ςτάκμευςθσ οχθμάτων ςτο αεροδρόμιο και να 

ενθμερϊςει τθν ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., για τυχοφςα ανάγκθ αντικατάςταςθσ ι επιδιόρκωςθσ οτιδιποτε ςχετικοφ ςε 

οποιαδιποτε από τισ εγκαταςτάςεισ που υφίςτανται ςτουσ παραπάνω χϊρουσ αρμοδιότθτασ τθσ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., 

οφτωσ ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ διαρκισ, απρόςκοπτθ και αςφαλισ λειτουργία τουσ. 

 

Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ επί Ροινι Αποκλειςμοφ 

Α. Δικαίωμα υμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό ζχουν : 

  Όλα τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα και οι κοινοπραξίεσ που αςκοφν δραςτθριότθτα ςχετικι με το 

αντικείμενο τθσ εργαςίασ. Αυτό αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ βεβαίωςθσ εγγραφισ των 

διαγωνιηομζνων ςτο οικείο επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο ι επαγγελματικι ζνωςθ. 

  Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ ι 

αναγκαςτικι διαχείριςθ, το πολφ τριϊν *3+ μθνϊν πριν από τθν θμερομθνία του διαγωνιςμοφ. 

  Φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα.  

 

Β. το Διαγωνιςμό δεν γίνονται δεκτοί : 

 Όςοι δεν αςκοφν το επάγγελμα όπωσ ορίηεται παραπάνω. 

 Όςοι αποκλείςτθκαν τελεςίδικα από κάποια άλλθ Δθμόςια Τπθρεςία ι Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλιρωςαν 

τισ ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. 

 Όςοι αποκλείςτθκαν από διαγωνιςμοφσ για προμικειεσ ι παροχι υπθρεςιϊν με απόφαςθ του αρμόδιου 

φορζα. 

 Όςοι αποκλείςτθκαν από διαγωνιςμοφσ δθμοςίου, Ν.Π.Δ.Δ. κλπ. κατϋ εφαρμογι του άρκρου 68 του 

Ν.3863/10 (ΦΕΚ 115/Α). 

 Όςα φυςικά ι νομικά πρόςωπα του εξωτερικοφ ζχουν υποςτεί αντίςτοιχεσ με τισ παραπάνω κυρϊςεισ. 

 Σα παραπάνω ιςχφουν και για οποιαδιποτε από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ. 
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Ειδικοί Προι και Ρροχποκζςεισ 

1. Ζδρα ι υποκατάςτθμα του φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου ςτο Νομό Ηρακλείου. 

2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει υπόψθ τισ υποδείξεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ και να τισ ακολουκεί 

κατά τθ διάρκεια του ζργου. 

3. Απαγορεφεται ρθτϊσ θ μεταβίβαςθ εργαςιϊν ςε υπεργολάβουσ. 

 

Μεκοδολογία Ραρακολοφκθςθσ Ρροόδου και Ραραλαβισ του Ζργου 

1. Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., με απόφαςθ του Προζδρου, ςυγκροτεί Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ του 

ζργου του Αναδόχου. 

2. Ο Ανάδοχοσ υποβάλλει μθνιαίο πίνακα εργαςιϊν, ωσ παραδοτζο. Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. δια τθσ Επιτροπισ κα 

πρζπει να επιβεβαιϊςει τον πίνακα εργαςιϊν και εφ’ όςον διαπιςτϊςει ςυγκεκριμζνεσ ελλείψεισ ςε ςχζςθ 

με τισ δικζσ τθσ καταγραφζσ κα προβεί ςτισ ανάλογεσ διορκϊςεισ. Οι τροποποιιςεισ αυτζσ κοινοποιοφνται 

ςτον Ανάδοχο εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν. 

3. τθν περίπτωςθ που το αναφερόμενο ςτθν παρ. 2 χρονικό διάςτθμα παρζλκει, χωρίσ θ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. να 

κοινοποιιςει ςτον Ανάδοχο παρατθριςεισ επί του Παραδοτζου, τότε αυτό κεωρείται παραλθφκζν. 

 

Τρόποσ και τόποσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν 

Οι παραπάνω εργαςίεσ κα παρζχονται ςτα γραφεία τθσ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., ςτο κτιριο επί τθσ Λεωφόρου Ικάρου 

αρ.66 που ςτεγάηεται το «Δθμοςκόπιο», το οποίο διαχειρίηεται θ εταιρεία ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.- Διμου Ηρακλείου και 

ςτισ εγκαταςτάςεισ του Πάρκινγκ τθσ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. Μονομετοχικι Δθμοτικι Ανϊνυμθ Εταιρεία Ηρακλείου. Για 

τθν εκτζλεςθ τουσ κα υπάρχει υποχρεωτικι τακτικι φυςικι παρουςία ενόσ ςτελζχουσ του αναδόχου : 

 

1. Σθν περίοδο Μάιοσ ζωσ και Οκτϊβριο μία θμζρα τθν εβδομάδα και τισ ϊρεσ μεταξφ 08:00 ζωσ 15.00, κατ’ 

ελάχιςτο δφο *2+ ϊρεσ. 

2. Σθν περίοδο Νοζμβριοσ ζωσ και Απρίλιο μία θμζρα το δεκαπενκιμερο και τισ ϊρεσ μεταξφ 08:00 ζωσ 15.00, 

κατ’ ελάχιςτο δφο *2+ ϊρεσ. 

3. ε περίπτωςθ ζκτακτων βλαβϊν ςτα γραφεία τθσ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., ςτο κτιριο επί τθσ Λεωφόρου Ικάρου 

αρ.66 που ςτεγάηεται το «Δθμοςκόπιο», το οποίο διαχειρίηεται θ εταιρεία ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.- Διμου Ηρακλείου 

και ςτισ εγκαταςτάςεισ του Πάρκινγκ θ ανταπόκριςθ κα πρζπει να είναι άμεςθ. 

 

Σο ςτζλεχοσ αυτό κα προβαίνει ςε τακτικζσ ςυντθριςεισ και ςε ελζγχουσ καλισ λειτουργίασ ςτισ εν λόγω 

εγκαταςτάςεισ. 

 

Αντικείμενο Εργαςιϊν Ηλεκτρολόγου και Υδραυλικοφ 

Αρμοδιότθτα και ευκφνθ του Αναδόχου είναι : 
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Α. Ηλεκτρολογικζσ Εργαςίεσ ςτα γραφεία-ζδρα, ςτο κτιριο επί τθσ Λεωφόρου Ικάρου αρ.66, που ςτεγάηεται 

το «Δθμοςκόπιο», το οποίο διαχειρίηεται θ εταιρεία ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε.- Διμου Ηρακλείου και ςτουσ χϊρουσ του 

Ράρκινγκ ζναντι αεροδρομίου Ηρακλείου: 

1. Σακτικόσ εβδομαδιαίοσ ζλεγχοσ των Ηλεκτρολογικϊν Εγκαταςτάςεων *π.χ. θλεκτρολογικοί πίνακεσ, 

φωτιςμόσ, καλωδιϊςεισ, κτλ.+. 

2. υντιρθςθ και αποκατάςταςθ βλαβϊν Ηλεκτρολογικϊν Εγκαταςτάςεων εντόσ 12 ωρϊν, εφόςον 

διαπιςτωκεί ςχετικό πρόβλθμα και επιβεβαιωκεί από το αρμόδιο τεχνικό τμιμα τθσ εταιρείασ. 

3. υντιρθςθ εγκαταςτάςεων αςκενϊν ρευμάτων (μικροφωνικά, μεγαφωνικά, ςυνδζςεισ internet και 

τθλεφωνίασ), εργαςία εγκατάςταςθσ και ςφνδεςθσ για παράδοςθ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία. 

4. Επανζλεγχοσ Εςωτερικϊν Ηλεκτρολογικϊν Εγκαταςτάςεων. Ζκδοςθ ςχετικισ βεβαίωςθσ καλισ 

λειτουργίασ ςυνοδευόμενθ ςυμπλθρωματικά από τα ζντυπα επανελζγχου ςυμπλθρωμζνα από τον 

Αδειοφχο Ηλεκτρολόγο Εγκαταςτάτθ. 

5. υντιρθςθ και αποκατάςταςθ βλαβϊν ςε γεννιτρια, λζβθτεσ – καυςτιρεσ, πλυςτικά μθχανιματα, 

πιεςτικά, κλπ. 

 

Β. Υδραυλικζσ Εργαςίεσ ςτα γραφεία-ζδρα, ςτο κτιριο, επι τθσ Λεωφόρου Ικάρου αρ.66, που ςτεγάηεται το 

«Δθμοςκόπιο», το οποίο διαχειρίηεται θ εταιρεία ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε.- Διμου Ηρακλείου και ςτουσ χϊρουσ του 

Ράρκινγκ ζναντι αεροδρομίου Ηρακλείου: 

1. Σακτικόσ εβδομαδιαίοσ ζλεγχοσ των Τδραυλικϊν Εγκαταςτάςεων. 

2. υντιρθςθ και αποκατάςταςθ βλαβϊν Τδραυλικϊν Εγκαταςτάςεων εντόσ 12 ωρϊν, εφόςον διαπιςτωκεί 

ςχετικι βλάβθ και επιβεβαιωκεί από το αρμόδιο τεχνικό τμιμα τθσ εταιρείασ. 

3. υντιρθςθ και αποκατάςταςθ βλαβϊν ςε λζβθτεσ – καυςτιρεσ, πλυςτικά μθχανιματα, πιεςτικά, κλπ. 

4. υντιρθςθ και αποκατάςταςθ βλαβϊν ςτα αυτόματα ςυςτιματα ποτίςματοσ των χϊρων πραςίνου, των 

εγκαταςτάςεων τθσ εταιρείασ. 

 

Για κάκε εργαςία ο Ανάδοχοσ κα εκδίδει ςχετικό Δελτίο Εργαςιϊν υντιρθςθσ. 

 

τισ ανωτζρω προσ αμοιβι εργαςίεσ δεν ςυμπεριλαμβάνονται τα υλικά / ανταλλακτικά που τυχόν χρειαςτοφν 

για τθν διεκπεραίωςθ κάκε εργαςίασ. υμπεριλαμβάνεται δε, όλοσ ο απαραίτθτοσ υλικοτεχνικόσ εξοπλιςμόσ και 

τα παρελκόμενα αυτοφ μθχανιματα και εργαλεία, τα οποία και κα πρζπει να διακζτει ο ανάδοχοσ, προκειμζνου 

να διεκπεραιϊςει οποιαδιποτε φφςισ βλάβθ ι εργαςία του ηθτθκεί. 

 

Ο Ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν οργάνωςθ τθσ ανατικζμενθσ εργαςίασ και για τυχόν ελαττϊματα τθσ εργαςίασ. ε 

περίπτωςθ μθ επιμελοφσ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ, θ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. Μονομετοχικι Δθμοτικι Ανϊνυμθ Εταιρεία 
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Ηρακλείου μπορεί να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, οπότε ο Ανάδοχοσ κα λάβει αμοιβι για τισ μζχρι τότε 

εκτελεςκείςεσ εργαςίεσ, φςτερα από ςχετικι βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ και θ ςφμβαςθ κα διακοπεί. 

 

Ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ 

Η ενδεικτικι δαπάνθ  υπολογίηεται ςτο ποςό των 6.000,00 ευρϊ ςυν Φ.Ρ.Α. 24 % (1.440,00 ευρϊ)  δθλαδι 

ςυνολικά 7.440,00 ευρϊ,  ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 

 

Η ανωτζρω δαπάνθ αναφζρεται ςε : 

Παροχι Τπθρεςίασ 20 ωρϊν μθνιαίωσ και ςυνολικά 240 ωρϊν ετθςίωσ. 

 

Οικονομικι Ρροςφορά 

Η οικονομικι προςφορά κα αναφζρεται ςτθν ςυνολικι ετιςια αμοιβι θ οποία κα πρζπει να εξειδικεφεται και 

ωσ ακολοφκωσ : 

1. Αμοιβι ανά ϊρα εργαςίασ. 

2. φνολο μθνιαίασ αμοιβισ για 20 ϊρεσ παροχισ υπθρεςίασ μθνιαίωσ. 

3. φνολο ετιςιασ αμοιβισ για 240 ϊρεσ παροχισ υπθρεςίασ ετθςίωσ. 

 

Προςφορά χωρίσ τθν ανωτζρω ανάλυςθ, κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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                         Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Τ Π Ο Υ Ρ Ε Ω  Ε Ω Ν      

 
Άρκρο 1ο  
Αντικείμενο τθσ υπθρεςίασ «Ραροχι Υπθρεςιϊν Συντιρθςθσ Ηλεκτρολογικϊν και Υδραυλικϊν Εγκαταςτάςεων 
τθσ εταιρείασ ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε. - Διμου Ηρακλείου», είναι: 
 
Αντικείμενο τθσ ανάκεςθσ του Ζργου είναι θ Παροχι Τπθρεςιϊν υντιρθςθσ Ηλεκτρολογικϊν και Τδραυλικϊν 

Εγκαταςτάςεων ςτθν ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. Μονομετοχικι Δθμοτικι Ανϊνυμθ Εταιρεία Ηρακλείου. 

υγκεκριμζνα ο ανάδοχοσ που κα προκφψει από τθν πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ κα πρζπει να 

παρζχει υπθρεςίεσ για τθν τεχνικι κάλυψθ του χϊρου ςτάκμευςθσ οχθμάτων ζναντι του αεροδρομίου 

Ηρακλείου Ν. Καηαντηάκθσ, ςτο κτιριο επί τθσ Λεωφόρου Ικάρου αρ.66, που ςτεγάηεται το «Δθμοςκόπιο», το 

οποίο διαχειρίηεται θ εταιρεία ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.- Διμου Ηρακλείου και ςτθν ζδρα και τισ εγκαταςτάςεισ τθσ 

εταιρείασ, επι τθσ οδοφ Ιωάννθ Προκοπίδθ, Νζα Αλικαρναςςόσ, με υδραυλικό και θλεκτρολόγο εγκαταςτάτθ, 

οι οποίοι κα διακζτουν τισ κατάλλθλεσ γνϊςεισ, εμπειρία και άδεια από τισ αρχζσ, με υποχρζωςθ εκτζλεςθσ 

των κακθκόντων τουσ ςε 24ωρθ βάςθ και για όλο το χρονικό διάςτθμα τθσ υπογραφείςασ  ςφμβαςθσ, κακϊσ 

και του χϊρου των γραφείων  και λοιπϊν εγκαταςτάςεων τθσ ζδρασ τθσ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε..  

Αμζςωσ μετά τθν κατακφρωςθ του οριςτικοφ αναδόχου και τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να προβεί ςε ζλεγχο όλων των θλεκτρολογικϊν και υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων τθσ εταιρείασ 

ςτθν ζδρα τθσ, ςτο κτιριο, επι τθσ Λεωφόρου Ικάρου αρ.66, που ςτεγάηεται το «Δθμοςκόπιο», το οποίο 

διαχειρίηεται θ εταιρεία ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.- Διμου Ηρακλείου και ςτον χϊρο ςτάκμευςθσ οχθμάτων ςτο 

αεροδρόμιο και να ενθμερϊςει τθν ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., για τυχοφςα ανάγκθ αντικατάςταςθσ ι επιδιόρκωςθσ 

οτιδιποτε ςχετικοφ ςε οποιαδιποτε από τισ εγκαταςτάςεισ που υφίςτανται ςτουσ παραπάνω χϊρουσ 

αρμοδιότθτασ τθσ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., οφτωσ ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ διαρκισ, απρόςκοπτθ και αςφαλισ 

λειτουργία τουσ. 

Η υπθρεςία του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ με τον ανάδοχο,  κα προκφψει με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ 

ανάκεςθσ κατόπιν Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ με ςυλλογι προςφορϊν. 

 

Ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ 
 
Η ενδεικτικι δαπάνθ  υπολογίηεται ςτο ποςό των 6.000,00 ευρϊ ςυν Φ.Ρ.Α. 24 % (1.440,00 ευρϊ)  δθλαδι 
ςυνολικά 7.440,00 ευρϊ,  ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 

 
ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 
ΜΟΝΟΜΕΣΟΥΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ 
ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 
ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ ▪ 71601 ▪ ΝΕΑ 
ΑΛΙΚΑΡΝΑΟ 
Σηλ. 2810 229 479 ▪ 2810 390 177   
Fax 2810 244 769   
E-mail:  info@depanal.gr  
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 Άρκρο 2ο  
Ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

1.  Σου άρκρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν 
και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

2.  Σου άρκρου 58 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και 
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα Καλλικράτθσ. 

3. Σθν παρ. 4 του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006, όπωσ αναδιατυπϊκθκε με τθν παρ. 3 του άρκρου 22 του 
Ν. 3536/2007. 

4. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 9 του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006, όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ. 13 του άρκρου 
20 του Ν. 3731/2008 και διατθρικθκε ςε ιςχφ με τθν περίπτωςθ 38 τθσ παρ. 1 του άρκρου 377 του Ν. 
4412/2016. 

5. Σθν αναγκαιότθτα τθσ Τπθρεςίασ: «Παροχι Τπθρεςιϊν υντιρθςθσ Ηλεκτρολογικϊν και Τδραυλικϊν 
Εγκαταςτάςεων τθσ εταιρείασ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. - Διμου Ηρακλείου». 

 

Αποφάςεισ : 

6. Σθν υπϋ αρικμόν 130/2018, Απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.  με τθν οποία 
εγκρίκθκε θ δαπάνθ. 

7. Σισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ , τθ υγγραφι Τποχρεϊςεων και τον Ενδεικτικό  Προχπολογιςμό που 
επιςυνάπτονται. 

8. Σθν 37/2018, απόφαςθ του  Προζδρου τθσ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. με τθν οποία ςυςτάκθκε θ επιτροπι 
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. 

9. Σθν 18/2018, απόφαςθ του  Προζδρου τθσ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. με τθν οποία ςυςτάκθκε θ μόνιμθ επιτροπι 
παραλαβισ/παρακολοφκθςθσ τθσ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.. 

  
Άρκρο 3ο  

 Τρόποσ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ. 

Η εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ αυτισ κα πραγματοποιθκεί με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ για το ςφνολο τθσ υπθρεςίασ, εφόςον πλθροφνται 

τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά που προδιαγράφονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςθσ, μετά από  

Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και ςυλλογι προςφορϊν.  

Η κατακφρωςθ του αντικειμζνου τθσ παροχισ υπθρεςίασ ςτον μειοδότθ κα γίνει με απόφαςθ του Προζδρου. 

 

Άρκρο 4ο  

Ρεριεχόμενα φακζλου ΡΟΣΦΟΑΣ 

Μζςα ςτον κυρίωσ  φάκελο τθσ προςφοράσ ο κάκε ενδιαφερόμενοσ κα υποβάλει κλειςτό φάκελο τθσ 

οικονομικισ προςφοράσ και απ’ ζξω κα αναγράφει «Ραροχι Υπθρεςιϊν Συντιρθςθσ Ηλεκτρολογικϊν και 

Υδραυλικϊν Εγκαταςτάςεων τθσ εταιρείασ ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε. - Διμου Ηρακλείου». 

 

Η προςφορά των ενδιαφερομζνων κα πρζπει να ςυνοδεφεται επί ποινι αποκλειςμοφ, από τα εξισ 

δικαιολογθτικά:  
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1.Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμζνθ από το νόμιμο εκπρόςωπο (επί αποδείξει) τθσ 

επιχείρθςθσ (με βεβαίωςθ γνθςίου υπογραφισ) με τθν οποία να δθλϊνεται ότι: 

α. Είναι ενιμεροι φορολογικά και αςφαλιςτικά. 

β. Είναι εγγεγραμμζνοι ςε Επαγγελματικό Επιμελθτιριο ςε ςχετικό με το αντικείμενο τθσ υπθρεςίασ 

κωδικό επαγγζλματοσ. 

γ. Δεν ζχουν ςυμμετζχει ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, ςε δωροδοκία, ςε απάτθ, ςε τρομοκρατικά 

εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, ςε νομιμοποίθςθ εςόδων 

από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ όπωσ αυτά ορίηονται ςτισ 

αποφάςεισ – πλαίςια 2008/841/ΔΕΤ, (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) 

,2003/568/ΔΕΤ, (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 

48),2002/475/ΔΕΤ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), 2011/36/ΕΕ, υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, 

ς. 1), 2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 αντίςτοιχα. 

δ. Δεν ζχουν καταδικαςκεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ 

δραςτθριότθτασ. 

ε. Ζχουν λάβει γνϊςθ των όρων των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, τθσ ςυγγραφισ υποχρεϊςεων και του 

ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ υπθρεςίασ και ςυμφωνοφν και αποδζχονται αυτοφσ πλιρωσ και 

ανεπιφφλακτα. 

 

2. υμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τον νόμιμο εκπρόςωπο τθσ επιχείρθςθσ το παρεχόμενο Ζντυπο 

Οικονομικισ Προςφοράσ. 

 

3. υνθμμζνα όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ (κριτιρια ανάκεςθσ), 

που απαιτοφνται προκειμζνου ο υποψιφιοσ να πλθρεί τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό. 

 

Άρκρο 5ο  

Ανακοίνωςθ αποτελζςματοσ. 

Μετά τθν κατακφρωςθ τθσ υπθρεςίασ, ο ανάδοχοσ κα  παραλάβει μζςω εγγράφου mail ι φαξ το ζγγραφο τθσ 

ανακοινϊςεωσ του αποτελζςματοσ. 

 

 Άρκρο 6ο  

 Σφμβαςθ. 

 Μετά τθν κατακφρωςθ τθσ υπθρεςίασ ο ανάδοχοσ, υποχρεοφται να προςζλκει ςτα γραφεία τθσ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., 

ςε χρονικό διάςτθμα (10) δζκα θμερϊν, από τθν παραλαβι του εγγράφου τθσ ανακοινϊςεωσ του 

αποτελζςματοσ προκειμζνου να υπογράψει τθ ςφμβαςθ.        

Σα ςτοιχεία τθσ φμβαςθσ που κα υπογράψει ο ανάδοχοσ κα είναι : θ ςυγγραφι υποχρεϊςεων, οι τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ, θ προςφορά του αναδόχου. 

 
Άρκρο 7ο  
Δικαιολογθτικά ανάκεςθσ 

Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ από διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων 

των παρ. 1 και 2 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016, κακϊσ και για τθν απόδειξθ τθσ επαγγελματικισ ικανότθτασ, 
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ο ανάδοχοσ ςτον οποίο πρόκειται να ανατεκεί θ υπθρεςία, εντόσ 10 θμερϊν από ςχετικι πρόςκλθςθ θ οποία κα 

του αποςταλεί, κα πρζπει να προςκομίςει τα εξισ δικαιολογθτικά : 

Α)  Απόςπαςμα Ποινικοφ Μθτρϊου το οποίο κα ζχει εκδοκεί το πολφ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία 

κατάκεςθσ των δικαιολογθτικϊν. Τπόχρεοι για τθν κατάκεςθ : 

 Σα φυςικά πρόςωπα. 

 Ομόρρυκμοι εταίροι και διαχειριςτζσ Ο.Ε. και Ε.Ε. 

 Διαχειριςτζσ Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. 

 τισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του 

Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

Β)  Αςφαλιςτικι και Φορολογικι Ενθμερότθτα. 

Γ)  Πιςτοποιθτικό του οικείου Επαγγελματικοφ Επιμελθτθρίου με το οποίο κα πιςτοποιείται θ εγγραφι τουσ 

και το ειδικό επάγγελμά τουσ, το οποίο αν δεν ςυνάδει με το είδοσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κα οδθγεί 

ςε αποκλειςμό του ςυμμετζχοντοσ, και το οποίο κα ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν 

θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

 

 Άρκρο 8ο  
Χρόνοσ εκτζλεςθσ εργαςίασ – Διάρκεια  

1.  Ο χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ορίηεται από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ με τον Ανάδοχο 

και μζχρι τθ λιξθ αυτισ, διάρκεια ςφμβαςθσ 12 μινεσ και τυχόν παρατάςεισ αυτοφ. Θα αναφζρεται 

ακριβϊσ θ θμερομθνία λιξθσ (θ οποία κα προκφψει τθν θμζρα υπογραφισ), ςτθ ςφμβαςθ.  

 
Άρκρο 9ο  
Τρόποσ – Τόποσ Ραράδοςθσ 

Η παροχι τθσ υπθρεςίασ αφορά το ςφνολο των εγκαταςτάςεων τθσ ΜΟΝΟΜΕΣΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ, ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.. 

 
Άρκρο 10ο  
Ροινικζσ ιτρεσ 

1.  Αν ο ανάδοχοσ εκτελεί τθν υπθρεςία «Παροχι Τπθρεςιϊν υντιρθςθσ Ηλεκτρολογικϊν και Τδραυλικϊν 

Εγκαταςτάςεων τθσ εταιρείασ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. - Διμου Ηρακλείου» πλθμμελϊσ, κατά τθν διάρκεια τθσ 

ςφμβαςθσ είναι δυνατόν να επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ των 

αρμοδίων οργάνων τθσ εταιρείασ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.. 

2. Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ : 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 

προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ , επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΠΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΠΑ επί τθσ ςυμβατικισ 

αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 
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Άρκρο 11ο  
Ραραλαβι τθσ Υπθρεςίασ 

1. Η παραλαβι/παρακολοφκθςθ τθσ Τπθρεςίασ κα γίνεται από τθν επιτροπι παραλαβισ/παρακολοφκθςθσ 

που ςυγκροτικθκε με τθν υπϋαρικμόν 18/2018 Απόφαςθ του Προζδρου. 

2.  Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ 

ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. 

3. Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι θ εκτζλεςθ τθσ Τπθρεςίασ δεν ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ 

ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που 

διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ 

επθρεάηουν το αποτζλεςμα τθσ υπθρεςίασ που εκτελζςτθκε. 

4. τθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται το αποτζλεςμα τθσ υπθρεςίασ που εκτελζςτθκε με 

αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Προζδρου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω υπθρεςιϊν, με 

ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ 

παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν 

οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο 

οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ. 

5. Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 

πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 

απόφαςθ του Προζδρου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ 

που πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Η παραπάνω επιτροπι 

παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και 

ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, 

δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

 
Άρκρο 12ο  
Απόρριψθ Υπθρεςίασ – Αντικατάςταςθ 

1. ε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ τθσ υπθρεςίασ ι μζρουσ αυτισ, με 

ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ του Προζδρου, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ 

επιτροπισ παραλαβισ, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των 

υπθρεςιϊν και θ εκτζλεςθ άλλων, που να είναι, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι 

προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ εκτζλεςθ γίνει μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ 

διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν εκτζλεςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ 

του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ των υπθρεςιϊν κεωρείται ωσ 

εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 20 τθσ παροφςθσ, λόγω 

εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
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2. Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει – εκτελζςει τισ υπθρεςίεσ που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που 

του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ 

προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

Άρκρο 13ο  
Τρόποσ πλθρωμισ – Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για πλθρωμι του αναδόχου 

Η εξόφλθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ υπθρεςίασ κα γίνεται τμθματικά ανά μινα κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ 

ςφμβαςθσ προςκομίηοντασ τα εξισ : 

(α)   Σιμολόγιο του προμθκευτι. 

(β) Εξοφλθτικι απόδειξθ του προμθκευτι, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». 

(γ) Πιςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ. 

 

 
 
 
Άρκρο 14ο  
Φόροι, τζλθ, κρατιςεισ. 

Ο ανάδοχοσ υπόκειται ςε όλουσ τουσ, βάςει των κείμενων διατάξεων, φόρουσ, τζλθ, 

κρατιςεισ που κα ιςχφουν κατά τθν θμζρα τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ο Φ.Π.Α. 

βαρφνει τθ ΜΟΝΟΜΕΣΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ. 
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ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 
ΜΟΝΟΜΕΣΟΥΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ  
ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 
ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ ▪ 71601 
ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΟ 
Σηλ. 2810 229 479 ▪ 2810 390 177   
Fax 2810 244 769   
E-mail:  info@depanal.gr  

 

 

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

 
 
Τπηρεζία «Παροτή Τπηρεζιών σνηήρηζης Ηλεκηρολογικών και Τδρασλικών Εγκαηαζηάζεων 
ηης εηαιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. - Δήμοσ Ηρακλείοσ», τοσ προϋπολογισμού έτοσς 2019. 
 

 

Α/Α Ρεριγραφι Εργαςιϊν – Αντικείμενο Ζργου 
Μονάδα 

Μζτρθςθσ 
Ροςότθτα 

Τιμι 
Μονάδασ 

Αξία χωρίσ 
ΦΡΑ [€] 

 1. Παροχι Τπθρεςιϊν υντιρθςθσ 

Ηλεκτρολογικϊν και Τδραυλικϊν 

Εγκαταςτάςεων τθσ εταιρείασ ΔΕΠΑΝΑΛ 

Α.Ε. - Διμου Ηρακλείου 

Κατ’ 
Αποκοπι 

1 6.000,00 6.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 6.000,00 

ΦΡΑ 24,00% 1.440,00 

ΣΥΝΟΛΟ 7.440,00 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ο Ρρόεδροσ τθσ ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε   

  

  

       Ξυλοφρθσ Ιωάννθσ  
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ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 
ΜΟΝΟΜΕΣΟΥΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ  
ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 
ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ ▪ 71601 
ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΟ 
Σηλ. 2810 229 479 ▪ 2810 390 177   
Fax 2810 244 769   
E-mail:  info@depanal.gr  

 
 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΡΟΣΦΟΑΣ  
 
 
Τπηρεζία «Παροτή Τπηρεζιών σνηήρηζης Ηλεκηρολογικών και Τδρασλικών Εγκαηαζηάζεων 
ηης εηαιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. - Δήμοσ Ηρακλείοσ», τοσ προϋπολογισμού έτοσς 2019. 
 

Α/Α Ρεριγραφι Εργαςιϊν – Αντικείμενο Ζργου 
Μονάδα 

Μζτρθςθσ 
Ροςότθτα 

Τιμι 
Μονάδασ 

Αξία χωρίσ 
ΦΡΑ [€] 

 1. Παροχι Τπθρεςιϊν υντιρθςθσ 

Ηλεκτρολογικϊν και Τδραυλικϊν 

Εγκαταςτάςεων τθσ εταιρείασ ΔΕΠΑΝΑΛ 

Α.Ε. - Διμου Ηρακλείου 

Κατ’ 
Αποκοπι 

1 
  

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΡΑ 24,00%  

ΣΥΝΟΛΟ  
 
 
 

Ο Προζθέρων 


