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          ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.                                                                                  Ηράκλειο, 07/05/2019 

 ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ               Aρ. Πρωτ.: 827    

          ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ ▪ 71601  

ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ 

Τηλ. 2810 229 479 ▪ 2810 390 177 

Fax 2810 244769   

E-mail:  info@depanal.gr   
 
 
 

                     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 προμήθεια, «Προμήθεια Γραφικής Ύλης της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.-Δήμου 

Ηρακλείου», για το έτος 2019, ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.306,15€ (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ 24%), 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 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 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

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 ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» 

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». 

 

Β) Αποφάσεις : 

1. Την με αριθ. Πρωτ. 709/17-04-2019 εισήγηση προς το Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. για την έγκριση 

διενέργειας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Προμήθεια Γραφικής Ύλης 

της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.-Δήμου Ηρακλείου». 

2.Την υπ’ αρ. 81/2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έγκρισης διενέργειας πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Προμήθεια Γραφικής Ύλης της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ 

Α.Ε.-Δήμου Ηρακλείου». 
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3.Την διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% και θα γίνει σε βάρος του 

εκτελούμενου προϋπολογισμού, κατηγορία Έντυπα & Γραφική ύλη, με τίτλο «Προμήθεια Γραφικής 

Ύλης της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.-Δήμου Ηρακλείου». 

4.Την υπ’ αρ. 01/2019, απόφαση του  Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία συστάθηκε η μόνιμη 

επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών υπηρεσιών/προμηθειών της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. για το έτος 2019.  

5.Την υπ’ αρ. 02/2019, απόφαση του  Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία συστάθηκε η μόνιμη 

επιτροπή παραλαβής/παρακολούθησης υπηρεσιών/προμηθειών της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. για το έτος 

2019.   

 
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 20/05/2019 και ώρα 10:00, στο Πρωτόκολλο  της 

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

 

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 γραφείο της εταιρείας Τηλ.: 2810. 229.479 – 2810.390.177,  όλες τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

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 απόλυτα τήρηση  των  τεχνικών προδιαγραφών .  Η κατάθεση  των δικαιολογητικών που αναφέρονται 

στη Συγγραφή  Υποχρεώσεων .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 του  Προέδρου της  ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., σε αυτόν 

που θα προσκομίσει την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της 

τιμής για το σύνολο των ειδών.    

 
 

          Ο πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 
 
           
 
 
 
 

            Ξυλούρης Ιωάννης 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

   

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΘΕΜΑ:  «Προμήθεια Γραφικής Ύλης της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.-Δήμου Ηρακλείου» 
 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίζουν δείγματα ή  prospectus για κάθε ένα από τα είδη που 

απαιτείται για τα οποία είναι υποψήφιοι, τα οποία χρειάζεται να είναι απολύτως σύμφωνα με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές. 

Α/Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

1 Διορθωτικό στυλό TEMAXIA 20 

2 Μπλάνκο σε ρόλερ 5,0cm TEMAXIA 20 

3 Σελιδοδείκτες αυτοκόλλητοι σετ 5 χρωμάτων ΣΕΤ 10 

4 Ταμπόν για κλασικές σφραγίδες Νο 2 TEMAXIA 2 

5 Κλασέρ μαύρο 8/32 πλαστικά TEMAXIA 10 

6 Κλασέρ πράσινο 8/32 πλαστικά TEMAXIA 10 

7 Κλασέρ κόκκινο 8/32 πλαστικά TEMAXIA 10 

8 Κλασέρ μπλε 8/32 πλαστικά TEMAXIA 10 

9 Κλασέρ μπλε 4/32 πλαστικά TEMAXIA 10 

10 
Ντοσιέ πλαστικό με 4 κρίκους, χωρητικότητας 180φ. σε διάφορα 
χρώματα 

TEMAXIA 10 

11 
Ντοσιέ πλαστικό με 4 κρίκους, χωρητικότητας 40φ. σε διάφορα 
χρώματα 

TEMAXIA 10 

12 Σελοτέϊπ απλό για βάση ταινίας μεσαία TEMAXIA 20 

13 Συρραπτικό μεσαίο 64 TEMAXIA 5 

14 Συρραπτικό μεγάλο 126 (συρραματα 24/6) TEMAXIA 3 

15 Χαρτάκια σημειώσεων λευκά για κύβο πακέτο των 500 τεμαχίων ΠΑΚΕΤΟ 20 

16 Ψαλίδι μεγάλο TEMAXIA 5 

17 Χάρακας πλαστικός 30cm TEMAXIA 10 

18 Χάρακας πλαστικός 40cm TEMAXIA 10 
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19 
Ανταλλακτικά  (συρράματα) συρραπτικού 64/2000 συσκευασία 
των 1000 τεμ (6/4) 

ΚΟΥΤΙ 10 

20 Αυτοκόλλητα χαρτάκια σημειώσεων κίτρινα 76 Χ 76 mm ΠΑΚΕΤΟ 10 

21 
Ημερήσιο Ημερολόγιο γραφείου Διευθυντή σταχωμένο 18 Χ 25 
έτους 2019 

TEMAXIA 3 

22 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ διάφορα χρώματα TEMAXIA 20 

23 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ κίτρινοι TEMAXIA 10 

24 ΜΠΡΕΛΟΚ ΚΛΕΙΔΙΩΝ διάφορα χρώματα TEMAXIA 30 

25 
SKAG κουτί αρχειοθέτησης PVC με κοφτή γωνία διάφορα 
χρώματα 

TEMAXIA 20 

26 SKAG κουτί αρχειοθέτησης PVC με κοφτή γωνία μπορντό TEMAXIA 30 

27 Αλκαλικές μπαταρίες  - μεγέθους AAA- συσκευασία 4 τεμαχίων ΠΑΚΕΤΟ 20 

28 Αυτοκόλλητες ετικέτες Α4   210X148mm συσκευασία 100φ.    TEMAXIA 5 

29 Αυτοκόλλητες ετικέτες Α4 210X297mm συσκευασία 100φ.  TEMAXIA 5 

30 Ετικέτα τετραδίου μπλε Νο41 πακέτο 40 φύλλων TEMAXIA 2 

31 Φάκελα αλληλογραφίας ΛΕΥΚΑ 250Χ350 συσκευασία 500 τεμ. TEMAXIA 1 

32 
Φάκελα αλληλογραφίας ΛΕΥΚΑ 11Χ23 συσκευασία 500 
τεμαχίων 

TEMAXIA 3 

33 Φάκελα αλληλογραφίας ΛΕΥΚΑ 7Χ11 συσκευασία 50 τεμαχίων TEMAXIA 1 

34 
Φάκελα αλληλογραφίας ΛΕΥΚΑ 23Χ33 συσκευασία 500 
τεμαχίων 

TEMAXIA 1 

35 Φάκελα αλληλογραφίας με φυσαλίδες 22Χ34cm  TEMAXIA 10 

36 Φάκελα αλληλογραφίας με φυσαλίδες 27Χ36 cm TEMAXIA 10 

37 
Φωτοτυπικό χαρτί Α4 160γρ. Χρωματιστό, συσκευασία 250φ. 
(ρόζ) 

TEMAXIA 2 

38 
Φωτοτυπικό χαρτί Α4 160γρ. Χρωματιστό, συσκευασία 250φ. 
(κίτρινο) 

TEMAXIA 2 

39 
Φωτοτυπικό χαρτί Α4 160γρ. Χρωματιστό, συσκευασία 250φ. 
(εκρού) 

TEMAXIA 2 

40 
Φωτοτυπικό χαρτί Α4 160γρ. Χρωματιστό, συσκευασία 250φ. 
(φυστικί) 

TEMAXIA 2 

41 Κομπιουτεράκι  μεσαίου μεγέθους με ευρώ 12 ψηφία TEMAXIA 5 
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42 
Θήκη ταξινόμησης εγγράφων Α4 πλαστική ραφάκια διάφορα 
χρώματα 

TEMAXIA 20 

43 
Skag Φάκελος πρεσπάν με αυτιά και λάστιχο 25Χ35 διάφορα 
χρώματα 

TEMAXIA 300 

44 
ΑΝΤΖΕΝΤΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 17cmΧ25cm 
με ελληνική αλφάβητο 

TEMAXIA 6 

45 Μπλοκ σημειώσεων σπιράλ Α4 των 50 φύλλων με γραμμές TEMAXIA 20 

46 
Μπλοκ σημειώσεων σπιράλ λευκό (μικρό) Νο 5 των 100 φύλλων 
με γραμμές 

TEMAXIA 20 

47 USB FLASH STICK 32gb TEMAXIA 15 

48 
Ημερήσια φύλλα συναλλαγών διπλότυπα (Να διαθέτουν 
αρίθμηση με α/α) 

TEMAXIA 30 

49 τριπλότυπα τιμολόγια 10Χ18cm TEMAXIA 2 

50 τριπλότυπες αποδείξεις είσπραξης ενοικίων 10Χ18cm TEMAXIA 5 

51 τριπλότυπες αποδείξεις είσπραξης 10Χ18cm TEMAXIA 5 

52 τριπλότυπες αποδείξεις πληρωμής 10Χ18cm TEMAXIA 5 

53 πινάκια παράδοσης αξιόγραφων 20Χ18 τριπλότυπα TEMAXIA 5 

54 πινάκια παραλαβής αξιόγραφων 20Χ18 τριπλότυπα TEMAXIA 2 

55 θερμικά ρολάκια ταμειακής μηχανής 57Χ50 κιβώτιο 60 τεμαχίων TEMAXIA 5 

56 περφορατέρ μεσαίου μεγέθους 20 φύλλων TEMAXIA 4 

57 κύβος σημειώσεων πλαστικός γεμάτος διάφανος TEMAXIA 3 

58 Ξύστρες μεταλλικές    TEMAXIA 15 

59 πολύπριζα 5 θέσεων μαύρα TEMAXIA 5 

60 ντοσιέ με έλασμα πλαστικό διάφορα χρώματα TEMAXIA 100 

61 ημερολόγιο εργασιών έργου διπλότυπο 21Χ29 με α/α TEMAXIA 10 

62 πίνακας ανακοινώσεων λευκός 60Χ90cm TEMAXIA 1 

63 Επιτραπέζιο Πλάνο γραφείου Μηνιαίο 35Χ50cm TEMAXIA 3 

64 ΚΛΙΜΑΚΟΜΕΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1:20,1:25,1:50,1:75,1:100,1:125 TEMAXIA 5 

 

 

Τα έξοδα αποστολής-παράδοσης επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 
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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 244769   

E-mail:  info@depanal.gr   

 
 

                                        Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν     
  
 Άρθρο 1ο  
Αντικείμενο του διαγωνισμού 

 

1. Ο διαγωνισμός αφορά την «Προμήθεια Γραφικής Ύλης της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.-Δήμου 

Ηρακλείου», όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας. 

2. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προμήθειας. 

 

Άρθρο 2ο  

Προϋπολογισμός της σύμβασης 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 2.306,15 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ 24%) και κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής μπορεί να καταθέσει προσφορά για το σύνολο της 

προμήθειας. 

 
 Άρθρο 3ο  
 Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου 
 
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για το σύνολο των ειδών, 

μετά από  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συλλογή προσφορών.  

Η κατακύρωση με απόφαση του  Προέδρου της  ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. θα γίνει σε αυτόν που προσέφερε την 

φθηνότερη τιμή και η προσφορά του είναι σύμφωνη με τις Τεχνικές προδιαγραφές. 

 
 Άρθρο 4ο  
Υποβολή και περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 
 
Η προσφορά θα είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται 

ευκρινώς ο τίτλος της προμήθειας, «Προμήθεια Γραφικής Ύλης της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.-Δήμου 

Ηρακλείου» και το όνομα του προμηθευτή.  

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική 

Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική 

προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει συμπληρωμένο και 

υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης το παρεχόμενο Έντυπο Οικονομικής 

Προσφοράς. 
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Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 

πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και τις 

απορρίπτει ως μη κανονικές. 

 

Η μη τήρηση του παρόντος άρθρου από τους προμηθευτές επιφέρει την ποινή της αποβολής από την 

περαιτέρω διαδικασία. 

 

Άρθρο 5ο 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν 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 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. 

            ζ.   Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης 

            η.   Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των ειδών, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 

30 (τριάντα) ημερολογιακές ημέρες. 

 

2. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης το παρεχόμενο 
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.  
 
Άρθρο 6ο  

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

 

6.1 Αποσφράγιση προσφορών 

Για την αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή 

Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, 

κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:  

• Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»,  

• Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»,  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο 

στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την 

επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο 

της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

 

6.2 Αξιολόγηση προσφορών 

 Μετά την κατά περίπτωση αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων 

διατάξεων. Ειδικότερα : 

 α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 

μέλη του οργάνου. 

 β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα 

με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών 

προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών με βάση το 

κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης.  

Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

 γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται. Για όσες 

προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της 

οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται.  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει 

πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 

προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του 

προσωρινού αναδόχου. Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το 

αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν 

την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά 

ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση 

αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η 

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν 

ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί 

προδικαστική προσφυγή.  

Μετά το πέρας της διαδικασίας η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει το σχετικό πρακτικό 

γνωμοδότησης, το οποίο και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με τηλεομοιότυπο(fax) ή με 

την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail). 

 

 Άρθρο 7ο  
Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

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 γίνει η κατακύρωση (προσωρινό 

ανάδοχο), εντός 10 ημερών από σχετική πρόσκληση η οποία θα του αποσταλεί, θα πρέπει να 

προσκομίσει: 

Α)  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.), από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Β)  Ασφαλιστική Ενημερότητα. 

Γ) Φορολογική Ενημερότητα 

Δ)  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. 

 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο 

αρμόδιο όργανο αξιολόγησης και κατά τα λοιπά εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι διατάξεις των παρ. 

2,3,4,5 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016. 

 

 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το 

αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο «Επιτροπή Διαγωνισμού» και τη διαβίβαση του φακέλου στο 

αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης, είτε για την κήρυξη του 

προσωρινού αναδόχου, ως έκπτωτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3,4 ή 

5 είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.  

 

Άρθρο 8  

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης (αρ.105 ν. 4412/2016) 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει 

υποβάλει αποδεκτή προσφορά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κτλ., επί αποδείξει. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον η αναθέτουσα αρχή κοινοποιήσει την απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και 

εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού  θέτοντάς 

του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες  από την κοινοποίηση της σχετικής 

ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 

τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες, δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία 

ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του 

Ν.4412/2016.  

 

Άρθρο 9  

Ειδικοί όροι 

 

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

προμηθευτεί από τον  ανάδοχο ποσότητες 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. 
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Άρθρο 10ο  

Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 

επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

 

Άρθρο 11ο  
Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης 
 
 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  

α)  Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε 

υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο 

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν.  

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

εκπτώσεις. 

 

Άρθρο 12ο   
Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου 
 
Η εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή της 

υπηρεσίας . Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 

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

αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στη  ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 208 τουν.4412/2016.  

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

Γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

 

Άρθρο 13ο  
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. 

 

Άρθρο 14ο   

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου 

Εφόσον ο ανάδοχος δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή 

συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 

από αυτήν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Παραλαβής και Παρακολούθησης Προμηθειών. Κατά λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 203 του 

Ν4412/16. 

 

Άρθρο 15ο  
Χρόνος παράδοσης υλικών - τόπος παράδοσης. 
 
Ως συνολικός  χρόνος παράδοσης για όλη την προμήθεια, ορίζεται το χρονικό διάστημα των τριάντα (30)  
ημερών  από την ημερομηνία ανάρτησης της υπογραφείσας σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 
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Η παράδοση των ειδών της προμήθειας θα γίνει κατόπιν συνεννόησης  (συνολικά ή τμηματικά) στη 
ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον υπεύθυνο της Διεύθυνσης Διοικητικού και 
Οικονομικού.  
Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με καθαρά μεταφορικά μέσα του προμηθευτή.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις το άρθρου 206 του Ν.4412/2016. 

 
Άρθρο 16ο  
Εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας  
 
1.Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 

λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 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 

υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των 

υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της 

συνολικής ποσότητας αυτών. 

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

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου της  ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. , ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του 

εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και 

παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης 

 
Άρθρο 17ο  
Παραλαβή υλικών προμήθειας   

 

1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης 

Προμηθειών της παραγράφου 3 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.. 

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος με 

μακροσκοπική εξέταση. Στην παραπάνω διαδικασία  μπορεί να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο 

προμηθευτής.  

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

της μακροσκοπικού ελέγχου.  

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

α) να παραλάβει το υλικό, 

β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης, 

γ) να απορρίψει το υλικό. 

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

 

Άρθρο 180 

Χρόνος Παραλαβής υλικών 

   Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 

μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. 

   Ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 

συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 

σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που 

παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή 

του προμηθευτή. 
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   Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη 

της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η 

παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από 

την σύμβαση και το άρθρο 208 του Ν.4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οποιαδήποτε 

ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

Άρθρο 19ο  
Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση 
 
1.Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 

απόφαση του Προέδρου της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί 

να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 

τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

2.Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 

προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. 

3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την 

απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται 

να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε  μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την 

ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί 

ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν 

από την εκπνοή της, με απόφαση του Προέδρου της  ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. με την οποία και επιβάλλεται 

πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η 

προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα 

ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

4.Με απόφαση του Προέδρου της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 

μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την 

αντικατάστασή τους. 
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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 244769   

E-mail:  info@depanal.gr  

 
 

«Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την προμήθεια, «Προμήθεια Γραφικής 
Ύλης της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.-Δήμου Ηρακλείου» για το έτος 2019 

Χρέωση  Κ.Α 64.07.00.0000 με τίτλο « Έντυπα & Γραφική ύλη » προϋπολογισμού 2019 

Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια, προέκυψε από έρευνα αγοράς ( μέσο διαδικτύου ) σε τιμές λιανικής πώλησης, και 

λαμβάνοντας υπόψη αναζήτηση διαγωνισμών Δημοσίου των τελευταίων 2 ετών. 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ  Φ.Π.Α ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

1 Διορθωτικό στυλό TEMAXIA 20 1,50 30,00 7,20 37,20 

2 Μπλάνκο σε ρόλερ 5,0cm TEMAXIA 20 2,00 40,00 9,60 49,60 

3 
Σελιδοδείκτες αυτοκόλλητοι 
σετ 5 χρωμάτων 

ΣΕΤ 10 0,60 6,00 1,44 7,44 

4 
Ταμπόν για κλασικές 
σφραγίδες Νο 2 

TEMAXIA 2 0,90 1,80 0,43 2,23 

5 Κλασέρ μαύρο 8/32 πλαστικά TEMAXIA 10 1,50 15,00 3,60 18,60 

6 Κλασέρ πράσινο 8/32 πλαστικά TEMAXIA 10 1,50 15,00 3,60 18,60 

7 Κλασέρ κόκκινο 8/32 πλαστικά TEMAXIA 10 1,50 15,00 3,60 18,60 

8 Κλασέρ μπλε 8/32 πλαστικά TEMAXIA 10 1,50 15,00 3,60 18,60 

9 Κλασέρ μπλε 4/32 πλαστικά TEMAXIA 10 1,50 15,00 3,60 18,60 

10 
Ντοσιέ πλαστικό με 4 κρίκους, 
χωρητικότητας 180φ. σε 
διάφορα χρώματα 

TEMAXIA 10 2,50 25,00 6,00 31,00 

11 
Ντοσιέ πλαστικό με 4 κρίκους, 
χωρητικότητας 40φ. σε 
διάφορα χρώματα 

TEMAXIA 10 2,00 20,00 4,80 24,80 

12 
Σελοτέϊπ απλό για βάση ταινίας 
μεσαία 

TEMAXIA 20 1,60 32,00 7,68 39,68 

13 Συρραπτικό μεσαίο 64 TEMAXIA 5 3,20 16,00 3,84 19,84 

14 
Συρραπτικό μεγάλο 126 
(συρραματα 24/6) 

TEMAXIA 3 6,50 19,50 4,68 24,18 

mailto:info@depanal.gr
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15 
Χαρτάκια σημειώσεων λευκά 
για κύβο πακέτο των 500 
τεμαχίων 

ΠΑΚΕΤΟ 20 1,00 20,00 4,80 24,80 

16 Ψαλίδι μεγάλο TEMAXIA 5 1,30 6,50 1,56 8,06 

17 Χάρακας πλαστικός 30cm TEMAXIA 10 0,60 6,00 1,44 7,44 

18 Χάρακας πλαστικός 40cm TEMAXIA 10 0,80 8,00 1,92 9,92 

19 
Ανταλλακτικά  (συρράματα) 
συρραπτικού 64/2000 
συσκευασία των 1000 τεμ (6/4) 

ΚΟΥΤΙ 10 0,30 3,00 0,72 3,72 

20 
Αυτοκόλλητα χαρτάκια 
σημειώσεων κίτρινα 76 Χ 76 
mm 

ΠΑΚΕΤΟ 10 0,25 2,50 0,60 3,10 

21 
Ημερήσιο Ημερολόγιο 
γραφείου Διευθυντή 
σταχωμένο 18 Χ 25 έτους 2019 

TEMAXIA 3 4,00 12,00 2,88 14,88 

22 
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 
ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ διάφορα χρώματα 

TEMAXIA 20 0,80 16,00 3,84 19,84 

23 
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 
ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ κίτρινοι 

TEMAXIA 10 0,80 8,00 1,92 9,92 

24 
ΜΠΡΕΛΟΚ ΚΛΕΙΔΙΩΝ διάφορα 
χρώματα 

TEMAXIA 30 0,15 4,50 1,08 5,58 

25 
SKAG κουτί αρχειοθέτησης PVC 
με κοφτή γωνία διάφορα 
χρώματα 

TEMAXIA 20 3,40 68,00 16,32 84,32 

26 
SKAG κουτί αρχειοθέτησης PVC 
με κοφτή γωνία μπορντό 

TEMAXIA 30 3,40 102,00 24,48 126,48 

27 
Αλκαλικές μπαταρίες  - 
μεγέθους AAA- συσκευασία 4 
τεμαχίων 

ΠΑΚΕΤΟ 20 1,20 24,00 5,76 29,76 

28 
Αυτοκόλλητες ετικέτες Α4   
210X148mm συσκευασία 
100φ.    

TEMAXIA 5 15,00 75,00 18,00 93,00 

29 
Αυτοκόλλητες ετικέτες Α4 
210X297mm συσκευασία 
100φ.  

TEMAXIA 5 15,00 75,00 18,00 93,00 

30 
Ετικέτα τετραδίου μπλε Νο41 
πακέτο 40 φύλλων 

TEMAXIA 2 2,00 4,00 0,96 4,96 

31 
Φάκελα αλληλογραφίας ΛΕΥΚΑ 
250Χ350 συσκευασία 500 τεμ. 

TEMAXIA 1 32,00 32,00 7,68 39,68 

32 
Φάκελα αλληλογραφίας ΛΕΥΚΑ 
11Χ23 συσκευασία 500 
τεμαχίων 

TEMAXIA 3 15,00 45,00 10,80 55,80 

33 
Φάκελα αλληλογραφίας ΛΕΥΚΑ 
7Χ11 συσκευασία 50 τεμαχίων 

TEMAXIA 1 3,00 3,00 0,72 3,72 
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34 
Φάκελα αλληλογραφίας ΛΕΥΚΑ 
23Χ33 συσκευασία 500 
τεμαχίων 

TEMAXIA 1 30,00 30,00 7,20 37,20 

35 
Φάκελα αλληλογραφίας με 
φυσαλίδες 22Χ34cm  

TEMAXIA 10 0,30 3,00 0,72 3,72 

36 
Φάκελα αλληλογραφίας με 
φυσαλίδες 27Χ36 cm 

TEMAXIA 10 0,30 3,00 0,72 3,72 

37 
Φωτοτυπικό χαρτί Α4 160γρ. 
Χρωματιστό, συσκευασία 
250φ. (ροζ) 

TEMAXIA 2 7,00 14,00 3,36 17,36 

38 
Φωτοτυπικό χαρτί Α4 160γρ. 
Χρωματιστό, συσκευασία 
250φ. (κίτρινο) 

TEMAXIA 2 7,00 14,00 3,36 17,36 

39 
Φωτοτυπικό χαρτί Α4 160γρ. 
Χρωματιστό, συσκευασία 
250φ. (εκρού) 

TEMAXIA 2 7,00 14,00 3,36 17,36 

40 
Φωτοτυπικό χαρτί Α4 160γρ. 
Χρωματιστό, συσκευασία 
250φ. (φιστικί) 

TEMAXIA 2 7,00 14,00 3,36 17,36 

41 
Κομπιουτεράκι  μεσαίου 
μεγέθους με ευρώ 12 ψηφία 

TEMAXIA 5 10,00 50,00 12,00 62,00 

42 
Θήκη ταξινόμησης εγγράφων 
Α4 πλαστική ραφάκια διάφορα 
χρώματα 

TEMAXIA 20 2,00 40,00 9,60 49,60 

43 
Skag Φάκελος πρεσπάν με 
αυτιά και λάστιχο 25Χ35 
διάφορα χρώματα 

TEMAXIA 300 0,60 180,00 43,20 223,20 

44 

ΑΝΤΖΕΝΤΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 
ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 
17cmΧ25cm με ελληνική 
αλφάβητο 

TEMAXIA 6 8,00 48,00 11,52 59,52 

45 
Μπλοκ σημειώσεων σπιράλ Α4 
των 50 φύλλων με γραμμές 

TEMAXIA 20 1,00 20,00 4,80 24,80 

46 
Μπλοκ σημειώσεων σπιράλ 
λευκό (μικρό) Νο 5 των 100 
φύλλων με γραμμές 

TEMAXIA 20 1,00 20,00 4,80 24,80 

47 USB FLASH STICK 32gb TEMAXIA 15 12,00 180,00 43,20 223,20 

48 
Ημερήσια φύλλα συναλλαγών 
διπλότυπα (Να διαθέτουν 
αρίθμηση με α/α) 

TEMAXIA 30 2,00 60,00 14,40 74,40 

49 
τριπλότυπα τιμολόγια 
10Χ18cm 

TEMAXIA 2 2,00 4,00 0,96 4,96 

50 
τριπλότυπες αποδείξεις 
είσπραξης ενοικίων 10Χ18cm 

TEMAXIA 5 2,00 10,00 2,40 12,40 

51 
τριπλότυπες αποδείξεις 
είσπραξης 10Χ18cm 

TEMAXIA 5 2,00 10,00 2,40 12,40 

52 
τριπλότυπες αποδείξεις 
πληρωμής 10Χ18cm 

TEMAXIA 5 2,00 10,00 2,40 12,40 
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Ο Πρόεδρος  

   
 
 
                                                                                   
 

         Ξυλούρης Ιωάννης 
 

 

 

 

 

 

53 
πινάκια παράδοσης 
αξιόγραφων 20Χ18 τριπλότυπα 

TEMAXIA 5 3,50 17,50 4,20 21,70 

54 
πινάκια παραλαβής 
αξιόγραφων 20Χ18 τριπλότυπα 

TEMAXIA 2 3,50 7,00 1,68 8,68 

55 
θερμικά ρολάκια ταμειακής 
μηχανής 57Χ50 κιβώτιο 60 
τεμαχίων 

TEMAXIA 5 20,00 100,00 24,00 124,00 

56 
περφορατέρ μεσαίου μεγέθους 
20 φύλλων 

TEMAXIA 4 2,50 10,00 2,40 12,40 

57 
κύβος σημειώσεων πλαστικός 
γεμάτος διάφανος 

TEMAXIA 3 2,00 6,00 1,44 7,44 

58 Ξύστρες μεταλλικές    TEMAXIA 15 0,70 10,50 2,52 13,02 

59 πολύπριζα 5 θέσεων μαύρα TEMAXIA 5 6,00 30,00 7,20 37,20 

60 
ντοσιέ με έλασμα πλαστικό 
διάφορα χρώματα 

TEMAXIA 100 0,50 50,00 12,00 62,00 

61 
ημερολόγιο εργασιών έργου 
διπλότυπο 21Χ29 με α/α 

TEMAXIA 10 5,00 50,00 12,00 62,00 

62 
πίνακας ανακοινώσεων λευκός 
60Χ90cm 

TEMAXIA 1 23,00 23,00 5,52 28,52 

63 
Επιτραπέζιο Πλάνο γραφείου 
Μηνιαίο 35Χ50cm 

TEMAXIA 3 4,00 12,00 2,88 14,88 

64 
ΚΛΙΜΑΚΟΜΕΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
1:20,1:25,1:50,1:75,1:100,1:125 

TEMAXIA 5 8,00 40,00 9,60 49,60 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ 985   1.859,80 446,35 2.306,15 

   
   

   

ΣΥΝΟΛΟ: 1.859,80 

Φ.Π.Α. 24%: 446,35 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 2.306,15 
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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 244769   

E-mail:  info@depanal.gr 
 
 

«Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την προμήθεια, «Προμήθεια 
Φωτοτυπικού υλικού της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.-Δήμου Ηρακλείου» για το έτος 2019 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ  Φ.Π.Α ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

1 Διορθωτικό στυλό TEMAXIA 20     

2 Μπλάνκο σε ρόλερ 5,0cm TEMAXIA 20     

3 
Σελιδοδείκτες αυτοκόλλητοι 
σετ 5 χρωμάτων 

ΣΕΤ 10     

4 
Ταμπόν για κλασικές 
σφραγίδες Νο 2 

TEMAXIA 2     

5 Κλασέρ μαύρο 8/32 πλαστικά TEMAXIA 10     

6 Κλασέρ πράσινο 8/32 πλαστικά TEMAXIA 10     

7 Κλασέρ κόκκινο 8/32 πλαστικά TEMAXIA 10     

8 Κλασέρ μπλε 8/32 πλαστικά TEMAXIA 10     

9 Κλασέρ μπλε 4/32 πλαστικά TEMAXIA 10     

10 
Ντοσιέ πλαστικό με 4 κρίκους, 
χωρητικότητας 180φ. σε 
διάφορα χρώματα 

TEMAXIA 10     

11 
Ντοσιέ πλαστικό με 4 κρίκους, 
χωρητικότητας 40φ. σε 
διάφορα χρώματα 

TEMAXIA 10     

12 
Σελοτέϊπ απλό για βάση ταινίας 
μεσαία 

TEMAXIA 20     

13 Συρραπτικό μεσαίο 64 TEMAXIA 5     

14 
Συρραπτικό μεγάλο 126 
(συρραματα 24/6) 

TEMAXIA 3     

15 
Χαρτάκια σημειώσεων λευκά 
για κύβο πακέτο των 500 
τεμαχίων 

ΠΑΚΕΤΟ 20     

16 Ψαλίδι μεγάλο TEMAXIA 5     

mailto:info@depanal.gr
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17 Χάρακας πλαστικός 30cm TEMAXIA 10     

18 Χάρακας πλαστικός 40cm TEMAXIA 10     

19 
Ανταλλακτικά  (συρράματα) 
συρραπτικού 64/2000 
συσκευασία των 1000 τεμ (6/4) 

ΚΟΥΤΙ 10     

20 
Αυτοκόλλητα χαρτάκια 
σημειώσεων κίτρινα 76 Χ 76 
mm 

ΠΑΚΕΤΟ 10     

21 
Ημερήσιο Ημερολόγιο 
γραφείου Διευθυντή 
σταχωμένο 18 Χ 25 έτους 2019 

TEMAXIA 3     

22 
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 
ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ διάφορα χρώματα 

TEMAXIA 20     

23 
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 
ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ κίτρινοι 

TEMAXIA 10     

24 
ΜΠΡΕΛΟΚ ΚΛΕΙΔΙΩΝ διάφορα 
χρώματα 

TEMAXIA 30     

25 
SKAG κουτί αρχειοθέτησης PVC 
με κοφτή γωνία διάφορα 
χρώματα 

TEMAXIA 20     

26 
SKAG κουτί αρχειοθέτησης PVC 
με κοφτή γωνία μπορντό 

TEMAXIA 30     

27 
Αλκαλικές μπαταρίες  - 
μεγέθους AAA- συσκευασία 4 
τεμαχίων 

ΠΑΚΕΤΟ 20     

28 
Αυτοκόλλητες ετικέτες Α4   
210X148mm συσκευασία 
100φ.    

TEMAXIA 5     

29 
Αυτοκόλλητες ετικέτες Α4 
210X297mm συσκευασία 
100φ.  

TEMAXIA 5     

30 
Ετικέτα τετραδίου μπλε Νο41 
πακέτο 40 φύλλων 

TEMAXIA 2     

31 
Φάκελα αλληλογραφίας ΛΕΥΚΑ 
250Χ350 συσκευασία 500 τεμ. 

TEMAXIA 1     

32 
Φάκελα αλληλογραφίας ΛΕΥΚΑ 
11Χ23 συσκευασία 500 
τεμαχίων 

TEMAXIA 3     

33 
Φάκελα αλληλογραφίας ΛΕΥΚΑ 
7Χ11 συσκευασία 50 τεμαχίων 

TEMAXIA 1     

34 
Φάκελα αλληλογραφίας ΛΕΥΚΑ 
23Χ33 συσκευασία 500 
τεμαχίων 

TEMAXIA 1     

35 
Φάκελα αλληλογραφίας με 
φυσαλίδες 22Χ34cm  

TEMAXIA 10     
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36 
Φάκελα αλληλογραφίας με 
φυσαλίδες 27Χ36 cm 

TEMAXIA 10     

37 
Φωτοτυπικό χαρτί Α4 160γρ. 
Χρωματιστό, συσκευασία 
250φ. (ροζ) 

TEMAXIA 2     

38 
Φωτοτυπικό χαρτί Α4 160γρ. 
Χρωματιστό, συσκευασία 
250φ. (κίτρινο) 

TEMAXIA 2     

39 
Φωτοτυπικό χαρτί Α4 160γρ. 
Χρωματιστό, συσκευασία 
250φ. (εκρού) 

TEMAXIA 2     

40 
Φωτοτυπικό χαρτί Α4 160γρ. 
Χρωματιστό, συσκευασία 
250φ. (φιστικί) 

TEMAXIA 2     

41 
Κομπιουτεράκι  μεσαίου 
μεγέθους με ευρώ 12 ψηφία 

TEMAXIA 5     

42 
Θήκη ταξινόμησης εγγράφων 
Α4 πλαστική ραφάκια διάφορα 
χρώματα 

TEMAXIA 20     

43 
Skag Φάκελος πρεσπάν με 
αυτιά και λάστιχο 25Χ35 
διάφορα χρώματα 

TEMAXIA 300     

44 

ΑΝΤΖΕΝΤΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 
ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 
17cmΧ25cm με ελληνική 
αλφάβητο 

TEMAXIA 6     

45 
Μπλοκ σημειώσεων σπιράλ Α4 
των 50 φύλλων με γραμμές 

TEMAXIA 20     

46 
Μπλοκ σημειώσεων σπιράλ 
λευκό (μικρό) Νο 5 των 100 
φύλλων με γραμμές 

TEMAXIA 20     

47 USB FLASH STICK 32gb TEMAXIA 15     

48 
Ημερήσια φύλλα συναλλαγών 
διπλότυπα (Να διαθέτουν 
αρίθμηση με α/α) 

TEMAXIA 30     

49 
τριπλότυπα τιμολόγια 
10Χ18cm 

TEMAXIA 2     

50 
τριπλότυπες αποδείξεις 
είσπραξης ενοικίων 10Χ18cm 

TEMAXIA 5     

51 
τριπλότυπες αποδείξεις 
είσπραξης 10Χ18cm 

TEMAXIA 5     

52 
τριπλότυπες αποδείξεις 
πληρωμής 10Χ18cm 

TEMAXIA 5     

53 
πινάκια παράδοσης 
αξιόγραφων 20Χ18 τριπλότυπα 

TEMAXIA 5     

54 
πινάκια παραλαβής 
αξιόγραφων 20Χ18 τριπλότυπα 

TEMAXIA 2     
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Ο Προσφέρων 

55 
θερμικά ρολάκια ταμειακής 
μηχανής 57Χ50 κιβώτιο 60 
τεμαχίων 

TEMAXIA 5     

56 
περφορατέρ μεσαίου μεγέθους 
20 φύλλων 

TEMAXIA 4     

57 
κύβος σημειώσεων πλαστικός 
γεμάτος διάφανος 

TEMAXIA 3     

58 Ξύστρες μεταλλικές    TEMAXIA 15     

59 πολύπριζα 5 θέσεων μαύρα TEMAXIA 5     

60 
ντοσιέ με έλασμα πλαστικό 
διάφορα χρώματα 

TEMAXIA 100     

61 
ημερολόγιο εργασιών έργου 
διπλότυπο 21Χ29 με α/α 

TEMAXIA 10     

62 
πίνακας ανακοινώσεων λευκός 
60Χ90cm 

TEMAXIA 1     

63 
Επιτραπέζιο Πλάνο γραφείου 
Μηνιαίο 35Χ50cm 

TEMAXIA 3     

64 
ΚΛΙΜΑΚΟΜΕΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
1:20,1:25,1:50,1:75,1:100,1:125 

TEMAXIA 5     

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ 985     

   
   

   

ΣΥΝΟΛΟ: 
 

Φ.Π.Α. 24%: 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 
 


