
 

 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 Ηράκλειο, 25.08.2022 

Αρ. Πρωτ.: 1547 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Η Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΠΑΝΑΛ AE, 

 

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Υπηρεσία: 

«Υπηρεσίες φύλαξης των ανοικτών και στεγασμένων χώρων των εγκαταστάσεων του Πολιτιστικού 
Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (ΠΣΚΗ)» 

 

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Πολυμετοχική Δημοτική ΑΕ ανήκει στον Υποτομέα ΟΤΑ 

Οδός: Πλαστήρα και Ρωμανού Τ.Κ. 71201 

Τηλ.:  2814408000, 2814408035 

Αρμόδιος Υπάλληλος: Μουδάτσος Κωστής 

E-mail: info@depanal.gr 

Ιστοσελίδα :   www.depanal.gr 

Κωδικός NUTS:  EL 431 

2. Προϋπολογισμός (Π/Υ) : Συνολικός Π/Υ με ΦΠΑ: 235.600,00 € 

3. Πηγή χρηματοδότησης: «Ίδιοι πόροι» 

4. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης μέσω της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του άνω συστήματος. Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 

(www.depanal.gr) είναι διαθέσιμα όλα τα συμβατικά τεύχη της παρούσας.  

5. Κωδικός CPV: 79713000-5 

6. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/ εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL431. Περιγραφή της 

δημόσιας σύμβασης: «Υπηρεσίες φύλαξης των ανοικτών και στεγασμένων χώρων των εγκαταστάσεων 

του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (ΠΣΚΗ)» 

7. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

8. Διάρκεια υπηρεσίας: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης και ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

9. Δικαιούμενοι συμμετοχής: όπως περιγράφεται στο Τεύχος του Διαγωνισμού Αναλυτική Διακήρυξη και 

Παραρτήματα. 

10. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: ποσού 3.800,00  €. 

11.  Κριτήριο ανάθεσης: υποβάλλεται προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην 

παρούσα διακήρυξη, όπως αυτές περιγράφονται στο παράρτημα: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I : ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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σελίδα 2 

 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ», με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.   

Προσφορές που δεν καλύπτουν το σύνολο των υπηρεσιών, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

12. Υποβολή προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) είναι η Δευτέρα 

12.09.2022 και ώρα 14:30. 

13. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας το Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

14. Χρόνος ισχύος προσφορών: δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της 

προσφοράς. 

15. Γλώσσα σύνταξης προσφορών :  Ελληνική 

16. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, 

ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 3.4 της διακήρυξης. 

17. Δημοσιεύσεις: Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο.  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης και η Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) 

καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ), στο διαδίκτυο και στην 

ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL): www.depanal.gr. 

O διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται επακριβώς στο πλήρες τεύχος της 

διακήρυξης και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.4412/16.  

 

 

 

 Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

  

 

 

 

 Στυλιανή Καλογεράκη - Αρχοντάκη 
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