
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο 

«ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε» ενδιαφέρεται να αναγομώσει - συντηρήσει τους πυροσβεστήρες στα 

γραφεία της εταιρείας, στο παρκινγκ έναντι του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης» και στο 

κτίριο του Δημοσκοπίου. 

Έχοντας λάβει υπόψη: 

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

άρθρου 22 του Ν 3536/2007. 

2)Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του3463/2006,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. 

3)Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010. 

4)Τις διατάξεις  του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 

5)Την ανάγκη της εταιρείας για την προμήθεια των υλικών και αναγόμωση 

Πυροσβεστήρων. 

6)Την υπ’ αριθμόν 03/2019 απόφαση του Δ.Σ  της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 

Αναθέτουσα Αρχή 
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Κριτήριο κατακύρωσης Η χαμηλότερητιμή 

Χρηματοδότηση Από ίδιους πόρους 

Χρόνος υλοποίησης Εντός μηνός 

Ημερομηνία υποβολής προσφορών 18-03-2019 στις 10:00 π.μ. 

Τόπος κατάθεσης προσφορών Ιωάννη Προκοπίδη (έναντι γηπέδου 

Ηροδότου) 

 

Τις τεχνικές προδιαγραφές για την αναγόμωση των πυροσβεστήρων: 

Α. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 

1.Ετήσια συντήρησηφορητών πυροσβεστήρωνξηράς κόνεως ABC 40%. 1-12 kgr: 76 τεμάχια 

2.Ετήσια συντήρηση τροχήλατου πυροσβεστήρα ξηράς κόνεωςABC 40%.25-50kgr: 1 τεμάχιο 

3.Ετήσια συντήρησηφορητώνπυροσβεστήρωνδιοξειδίου του άνθρακαCO2 2-6kgr: 4 τεμάχια 

ΥΛΙΚΑ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ(εφόσον απαιτηθούν) 

1.Κλείστρο φορητού πυροσβεστήρα σκόνης 6-12kgr 

2. Κλείστρο φορητού πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα 5-6kgr 

3. Λάστιχο εκτόξευσης φορητού πυροσβεστήρα σκόνης 

4. Λάστιχο εκτόξευσης φορητού πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα CO2 5kgr 

5.Μανόμετρομεταλλικόμικρό κατά ΕΝ3 

6. Περόνηκλείστρου 

7. Σιφόνι 

8. Ιμάντας συγκράτησης λάστιχου 

9. Υδραυλική δοκιμή φιάλης σκόνης 

10. Υδραυλική δοκιμή φιάλης διοξειδίου του άνθρακα CO2 

11. Διοξείδιο του άνθρακα CO2 



12. Πυροσβεστική σκόνη ABCE 40%  

Β. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ + ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 

1. Ετήσιος έλεγχος& συντήρηση συστήματος διεθυνσιοδοτούμενης πυρανίχνευσης 

2.Ετήσιος έλεγχος& συντήρηση συστήματος ανίχνευσης μονοξειδίου του άνθρακα (CO2) 

3. Συσσωρευτής 12V– 7Ah: 2 τεμάχια 

Ο ανάδοχος μετά την υπηρεσία «Αναγόμωση - συντήρηση των πυροσβεστήρων των 

εγκαταστάσεων της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. – Δήμου Ηρακλείου», θα παραδώσει τις 

υπεύθυνες δηλώσεις καλής λειτουργίας, υπογεγραμμένα από διπλωματούχο Μηχανολόγο 

ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, που απατιούνται για την έκδοση του πιστοποιητικοί 

πυρασφαλείας από την αρμόδια Π.Υ. 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός δαπάνης 831,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. 

Α)ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος ατομικές επιχειρήσεις ,εταιρείες, νομικά 

Ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών ,που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. 

Β)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Οι προσφορέςυποβάλλονται σε έντυπημορφή ,σε σφραγισμένοφάκελο και 

Φέρουνυπογραφή και σφραγίδα και επ΄ αυτών υποχρεωτικά αναγράφονται τα 

παρακάτω: 

1) Hλέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

2)Προς ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε) 

3)Ο τίτλος<<ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ>>, 

4)Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (πλήρηςεπωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, 

Τηλέφωνο, e-mail) 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές τους στο πρωτόκολλο της 

ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε μέχρι τις 18-03-2019 και έως ώρα 10:00 π.μ. 

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται 

εκπρόθεσμες και δεν θα γίνονται δεκτές. 

Γ) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ο υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» θα περιέχει, τα εξής στοιχεία: 



1.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην 

οποία: 

α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. 

β) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν έχουν 

καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα του 

άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και δεν τελούν σε κάποια από τις παρακάτω αναφερόμενες 

καταστάσεις του ιδίου άρθρου:  

• Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης– 

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση 

του οργανωμένου εγκλήματος.  

• Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της 

καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται οι υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων ή των κρατών – μελών της Ένωσης και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης 

– πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της 

δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο 

εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα.  

• Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία κυρώθηκε με το Ν. 

2803/2000 (Α’48).  

• Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης – πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 

αυτής.  

• Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 3691/2008 (Α’166).  

• παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 

2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (A' 215).  

Σημείωση: Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 

οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 



διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα, ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισμού αφορούν ιδίως:  

(i) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ 

και ΕΕ) τους διαχειριστές.  

(ii) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ) τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα 

τα μέλη του Δ.Σ. 

γ)Να δηλώνεται ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί. 

δ)Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016. 

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι οι προσφέροντες αποδέχονται τους όρους της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, δεν είναι έκπτωτοι συμβάσεων έργου με το δημόσιο. 

3.Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με 

εκπρόσωπό τους. 

4. Στην περίπτωση εταιρειών θα κατατίθεται Καταστατικό ή ΦΕΚ σύστασης και 

τροποποιήσεων όπου θα φαίνεται ο χρόνος λειτουργίας, ο διαχειριστής και το αντικείμενο 

των εργασιών του προσφέροντος. 

Η προσφορά για να ληφθεί υπόψη πρέπει να είναι καθαρογραμμένη , χωρίς σβησίματα , 

προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε διόρθωση αυτή θα πρέπει να είναι 

ευανάγνωστη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν 

υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της 

επιτροπής αξιολόγησης προσφορών. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή απόκρουση όρου της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 

αυτές ζητηθούν από την αρμόδια επιτροπή. 

Γ)ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Α)Η συνολική καθαρή τιμή πλέον ΦΠΑ 24% 

Β)Η κατακύρωση της προμήθειας γίνεται με απόφαση του προέδρου του Δ.Σ της ΔΕΠΑΝΑΛ 

Α.Ε.. 

Γ) Η επιλογή του αναδόχου θα γίνεται με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

Δ) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων, θα αναδειχθεί ως 

επικρατέστερος ανάδοχος αυτός, που υπέβαλε τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, ο 



οποίος και θα κληθεί να υποβάλλει τα νομιμοποιητικά έγγραφά του (δικαιολογητικά 

κατακύρωσης): 

Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, κατά περίπτωση. 

Αναλυτικότερα:  

α) Οι Έλληνες πολίτες:  

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να 

προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από 

τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.  

2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελείυπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 

ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου. 

3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα 

δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα 

νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 

πιστοποιητικό.  

4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της 

επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

β) Οι αλλοδαποί:  

1) Απόσπασμά ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το  

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αμετάκλητη δικαστική απόφαση για  

κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016  

2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας  

εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις 

καταστάσεις της περ. (β) της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ή υπό άλλη 

ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 

του ιδίου άρθρου. Τα δικαιολογητικά των παραπάνω  περιπτώσεων εκδίδονται µε βάση την 



ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το 

σχετικό πιστοποιητικό.  

3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να  

προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες 

επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και 

εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης.  

γ) Τα νομικά πρόσωπα / συνεταιρισμοί (ημεδαπά ή αλλοδαπά):  

1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες ή αλλοδαπούς,  

αντίστοιχα.  

2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό  κοινή εκκαθάριση, ή ειδική 

εκκαθάριση ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 

έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό 

άλλες ανάλογες καταστάσεις.  

3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές,  

στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες 

εταιρείες (Α.Ε.) και τους συνεταιρισμούς, απόσπασμά ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο  

έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από  το οποίο 

να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα των περιπτώσεων του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016.  

4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της 

εκκαθάρισης ή διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην 

κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο 

Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό  A.E. 

και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου 

εταιρείας που τελεί  υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης και προσωπικών  εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, 

εκδίδεται από το αρμόδιοτμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στο 

διαγωνισμό  επιχείρησης. 

δ) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 

Ένωση.  



Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 

παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως  άνω αναφερόμενες 

περιπτώσεις δύναται να  

αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση ή, όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 

από υ-υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή  αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – 

µέλους ή της χώρας καταγωγής  

ή της χώρας εγκατάστασης του οικονομικού φορέα. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση 

θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα  συγκεκριμένα έγγραφα και 

ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

Ε)ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. θα καταβάλλει το ποσό που θα συμφωνηθεί ύστερα από την εμπρόθεσμη 

παράδοση των ειδών. 

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει τη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.. 

Η δαπάνη βαρύνει τη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή του είναι η ύπαρξη δικαιολογητικών πληρωμής 

και λοιπών στοιχείων ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016: 

Α)Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής, στο οποίο να αναγράφονται το είδος, η ποσότητα  

Β)Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο. 

Γ)Βεβαίωση μη οφειλής σε ασφαλιστικό οργανισμό – ασφαλιστικής ενημερότητας.  

Τον προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν κατά την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης. 

Ζ)ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Η συλλογή των προσφορών θα γίνει ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η 

οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., www.depanal.grκαι στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται στα γραφεία της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε και στις ιστοσελίδες της εταιρείας και του 

Δήμου Ηρακλείου. 

               ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ 

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 

 

 

Ιωάννης Ξυλούρης 

http://www.depanal.gr/
http://www.heraklion.gr/


 

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 

υπηρεσίααναγόμωσης – συντήρησης στους πυροσβεστήρες των 

εγκαταστάσεων της εταιρείας» 

 

Ο πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 

 

     Ξυλούρης  Ιωάννης 

 
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 Είδους ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ  

€ 

1 

Ετήσια συντήρηση φορητών πυροσβεστήρων 

ξηράς κόνεως ABC 40%. 1-12 kgr (έδρα-παρκινγκ-

Δημοσκόπιο) 

ΤΕΜ 76 5.00 380.00 

2 

 

Ετήσια συντήρηση τροχήλατου πυροσβεστήρα 

ξηράς κόνεως ABC 40%. 25-50 kgr (πάρκινγκ) ΤΕΜ 1 11.00 11.00 

3 
Ετήσια συντήρηση φορητών πυροσβεστήρων 

διοξειδίου του άνθρακα CO2 2-6 kgr (Δημοσκόπιο) 
ΤΕΜ 4 5.00 20.00 

4 

Ετήσιος έλεγχος& συντήρηση συστήματος 

διεθυνσιοδοτούμενης 

πυρανίχνευσης(Δημοσκόπιο) 

ΤΕΜ 1 300.00 300.00 

5 

Ετήσιος έλεγχος& συντήρηση συστήματος 

ανίχνευσης μονοξειδίου του άνθρακα (CO2) 

(Δημοσκόπιο) 

ΤΕΜ 1 80.00 80.00 

6 
Συσσωρευτής 12V– 7Ah ΤΕΜ 2 20.00 40.00 

΄ 

 

 

 
ΣΥΝΟΛΟ 831.00€ 

 
Φ.Π.Α 24% 

199.44€ 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

1.030.44€ 

mailto:info@depanal.gr


 

ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ ▪ 71601 
ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ 
Τηλ. 2810 229 479 ▪ 2810 390 177 
Fax 2810 244 769  
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

«Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την υπηρεσία 

αναγόμωσης – συντήρησης στους πυροσβεστήρες των εγκαταστάσεων της 

εταιρείας» 

 

Ο Προσφέρων 

 

 

 

α/α Περιγραφή Είδους ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ  

€ 

1 

Ετήσια συντήρηση φορητών πυροσβεστήρων ξηράς 

κόνεως ABC 40%. 1-12 kgr (έδρα-παρκινγκ-

Δημοσκόπιο) 

ΤΕΜ 76   

2 

 

Ετήσια συντήρηση τροχήλατου πυροσβεστήρα ξηράς 

κόνεως ABC 40%. 25-50 kgr (πάρκινγκ) ΤΕΜ 1   

3 
Ετήσια συντήρηση φορητών πυροσβεστήρων 

διοξειδίου του άνθρακα CO2 2-6 kgr (Δημοσκόπιο) 
ΤΕΜ 4   

4 
Ετήσιος έλεγχος& συντήρηση συστήματος 

διεθυνσιοδοτούμενης πυρανίχνευσης(Δημοσκόπιο) 
ΤΕΜ 1   

5 
Ετήσιος έλεγχος& συντήρηση συστήματος ανίχνευσης 

μονοξειδίου του άνθρακα (CO2) (Δημοσκόπιο) 
ΤΕΜ 1   

6 
Συσσωρευτής 12V– 7Ah ΤΕΜ 2   

΄ 

 

 

 ΣΥΝΟΛΟ  

 Φ.Π.Α 24%  

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

mailto:info@depanal.gr

