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============================== 

(Απόζπαζκα από ην πξαθηηθό αξηζκόο: 10)  

===================================== 

 

ην Ηξάθιεην ζήκεξα Πέκπηε 02/08/2018 θαη ώξα  13:00, ζπλήιζαλ  ζηα γξαθεία ηεο εηαηξίαο, κε 

ηελ επσλπκία «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ», χζηεξα 

απφ ηελ ππ.  αξηζκ. πξση: 1136/27.07.2018 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Βαξδαβά, 

νη θαησηέξσ πνπ απνηεινχλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απηήο: 

 

1. Βαξδαβάο Κσλζηαληίλνο                  Πξφεδξνο 

2. Παηηαθόο Μαξίλνο                            Αληηπξφεδξνο 

3. Παλαγησηάθεο Φαίδσλ              Σαθηηθφ Μέινο 

4. Μαξία Βηζθαδνύξνπ                         Σαθηηθφ Μέινο 

5. Αληώλεο Κνηζηθάθεο                       Σαθηηθφ Μέινο 

6.  Κνπηάληνπ Όιγα                              Σαθηηθφ Μέινο 

7. Gian Andrea Paolo Garancini         Σαθηηθφ Μέινο 

8. Kαινπδηώηε Μαξία                          Σαθηηθφ Μέινο 

 

Απνπζίαδε αλ θαη θιήζεθε λφκηκα κε ηελ ππ.  αξηζκ. πξση: 1136/27.07.2018 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ 

ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Βαξδάβα,, ν θ. Γαγθσλάθεο Δπζηξάηηνο Σαθηηθφ  Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ.  
 

Γηαπηζησζείζεο ηεο απαξηίαο ζχκθσλα κε ην λφκν θαη ην θαηαζηαηηθφ,  ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

πξνρσξεί ζηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο.  

 

ΘΔΜΑ 1
ν
(εθηόο εκεξήζηαο) « Δπαλαπξνθήξπμε αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ  Φύιαμεο 

Γ.Α.Κ.Ζ.». 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΑΑΗ – ΑΔ ΟΣΑ θ. Βαξδαβάο Κσλζηαληίλνο,  έζεζε 

ππφςε ησλ κειψλ ηελ ππ. αξηζκ. πξση: 1153/31.7.2018 ηελ εηζήγεζε ηνπ, ε νπνία έρεη σο εμήο: 

 

ε ζπλέρεηα δηελέξγεηαο  ηνπ δηαγσληζκνχ 943/13-06-2018 κε αληηθείκελν ηελ «Δηήζηα θύιαμε 

Γεκνηηθώλ Αζιεηηθώλ Κέληξσλ Ζξαθιείνπ» ν νπνίνο θαη ήηαλ άγνλνο, ιφγσ κε θαηάζεζε 

πξνζθνξψλ, παξαθαιείζηε γηα ηελ έγθξηζε ηεο επαλαπξνθήξπμε ηεο  κε ηνπο ίδηνπο φξνπο αιιά ζε 

δηαθνξεηηθέο εκεξνκελίεο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 

Πξαθηηθά πξέπεη λα απνθαζίζνπκε ηελ επαλαπξνθχξεμε ηνπ κε λέα απφθαζε καο. 

 

«ηα πιαίζηα δηαθχιαμεο ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκνηηθψλ Αζιεηηθψλ 

Κέληξσλ είλαη απαξαίηεην λα  πξνρσξήζνπκε  ζηελ δηελέξγεηα λένπ αλνηρηνχ δηαγσληζκνχ γηα 

ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ κε αληηθείκελν ηελ εηήζηα παξνρή ππεξεζηψλ θχιαμεο 

  

Σν αληηθείκελν  ηεο θχιαμεο θαη επνπηείαο ησλ δεκνηηθψλ απηψλ αζιεηηθψλ θέληξσλ  έρεη 

ηδηαηηεξφηεηεο θαη είλαη απαξαίηεην λα γίλεη απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ην νπνίν λα  έρεη ζηελ 

θαηνρή ηνπ άδεηεο θχιαθα. Όπσο ήδε γλσξίδεηε ε Αλάπηπμε Αζιεηηζκνχ Ηξαθιείνπ ΑΔ ΟΣΑ, δελ 

  

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ  
ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ  ΟΣΑ  

(Α.Α.Η.  Α.Δ.  ΟΣΑ)  
---------------------------------------------------------- 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ  

ΑΔΑ: 6ΣΣΛΟΛΕΙ-ΔΦΗ
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δηαζέηεη πξνζσπηθφ κε ηα πξνζφληα απηά ελψ δελ έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζιάβνπκε ην 

πξνζσπηθφ απηφ  ε λα θαιχςνπκε ηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζέζεηο εξγαζία ηνπ ΟΑΔΓ.  

  

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο  πξνηείλεηαη λα δηελεξγεζεί  δηαγσληζκφο ζχκθσλα 

κε ηνπο επηζπλαπηφκελνπο φξνπο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θχιαμεο ζηα δεκνηηθά  αζιεηηθά θέληξα 

Ηξαθιείνπ,  νη νπνίεο ζα  θαιχπηνπλ ζπλνιηθά επί 24 ψξεο ηελ θχιαμε ησλ δχν δεκνηηθψλ αζιεηηθψλ 

θέληξσλ (Παγθξήηην ηάδην θαη Νέν Κιεηζηφ Γπκλαζηήξην Ηξαθιείνπ θαη ΓΑΠΚΗ).  
 

Ύζηεξα απφ ηα παξαπάλσ παξαθαιείζηε φπσο: 

1. Δγθξίλεηε ηελ επαλαπξνθήξπμε  - Γηελέξγεηα εθ λένπ ηνπ  Ηιεθηξνληθνχ Αλνηθηνχ Μεηνδνηηθνχ 

Γηαγσληζκνχ γηα ην έξγν «Παξνρή Τπεξεζηώλ γηα ηελ εηήζηα Φύιαμε ησλ Γεκνηηθώλ 

Αζιεηηθώλ Κέληξσλ Ζξαθιείνπ» κε ηνπο ίδηνπο φξνπο φπσο απηνί εγθξίζεθαλ κε ηελ 56/2018 

πξνεγνχκελε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

2. Δγθξίλεηε ηνπο φξνπο θαη ηα άξζξα ηνπ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε 

ηελ  επηζπλαπηφκελε πξνθήξπμε.  

3. Δγθξίλεηε ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 162,580,66  €  θαη αλαιχεηαη ζε: Καζαξή αμία: 131.113,43 

€ & Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 31.467,22 €,  ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ 

ηεο ΑΑΗ – ΑΔ ΟΣΑ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018. 

4. Δγθξίλεηε ηε δεκνζίεπζε πεξίιεςεο ηεο πξνθήξπμεο ζε δχν ηνπηθέο εθεκεξίδεο, θαη κηα 

εβδνκαδηαία εθεκεξίδα δεκνπξαζηψλ θαη ην ΦΔΚ,  

5. Δμνπζηνδνηήζεηε ην κέινο ηνπ Γ. θα. Μαξία Βηζθαδνπξνπ γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνγξαθή  ηεο 

αλάξηεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ  

6. Δμνπζηνδνηήζεηε ηελ επηηξνπή πξνκεζεηψλ θαη έξγσλ λα πξνρσξήζεη ζηε δηελέξγεηα ηνπ 

δηαγσληζκνχ.  

Αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηειηθά ν  

Αληηπξφεδξνο ηεο Αλάπηπμεο Αζιεηηζκνχ Ηξαθιείνπ ΑΔ ΟΣΑ, παξαθάιεζε γηα ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο 

απφθαζεο.    
 

ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

Αθνχ έιαβε ππφςε 

1. Σελ  ππ. αξηζκ. πξση: 1153/31.7.2018 εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ΑΑΗ – ΑΔ ΟΣΑ  
2. Σν Π.Γ. 28/80 (ΦΔΚ 11/1980 ηεχρνο Α') "Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνηθήζεσο" 

3. Σν άξζξν 209 ηνπ Ν. 3463/06, φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.3536/07 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 133 ηνπ Ν. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 

(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΚ Α143/28-06-2014) 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/07.06.2010 ηεχρνο Α'): Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο. 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ θαη Απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν- Πξφγξακκα 

Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3886/2010 πεξί δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο. 

8. Σν άξζξν 55 παξ.1 ηνπ Ν. 2238/94, 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.60/ΦΔΚ 64 Α716-3-2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο 

ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ 'πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, 

πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 

2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005. 

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3548/ΦΔΚ 68Α/20-3-2007 πεξί θαηαρψξεζεο δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ 

Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

11. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2741/99 άξζξν 8, παξ.6, πεξί θαηαρψξεζεο δεκνζηεχζεσλ ζην ηεχρνο δηαθεξχμεσλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο. 

12. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4155/2013 «Δζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» 

13. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4281/08-08-2014 «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, 

νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α 1́60/08-08-2014) 
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14. Σν άξζξν 37 ηνπ Νφκνπ 4320/2015 “Ρπζκίζεηο γηα ηε ιήςε άκεζσλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

αλζξσπηζηηθήο θξίζεο, ηελ νξγάλσζε ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ Κπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο.” (ΦΔΚ Α 2́9/19-03-2015) 

15. Σνλ Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ θαη  Έξγσλ ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ 

Δγθξίλεη ηνπο φξνπο θαη άξζξα ηνπ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηελ  επηζπλαπηφκελε πξνθήξπμε:  
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ΓΑΠΑΝΔ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ......................................................................................................................... 5 

ΑΡΘΡΟ 2 : ΓΔΚΣΟΙ ΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ..................................................................................................... 5 

ΑΡΘΡΟ 3 : ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΓΔΝΙΚΑ ....................................................................... 7 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ....................................................................... 7 

ΆΡΘΡΟ 4 ΔΓΓΤΗΔΙ ................................................................................................................................. 10 

Α. ΔΓΓΤΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ................................................................................................................... 10 

Β. ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ .......................................................................... 10 

ΑΡΘΡΟ 5 ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ .......................................................................... 11 

ΑΡΘΡΟ 6 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ................................................................... 13 

ΑΡΘΡΟ 7 ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ......................................... 13 

ΑΡΘΡΟ 8 ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΜΔΙΟΓΟΣΗ - ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ................................................... 13 

ΑΡΘΡΟ 9 ΚΡΙΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ......................................................................... 14 

ΑΡΘΡΟ 10 ΤΝΔΥΙΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ .......................................................................................... 14 

ΑΡΘΡΟ 11:  ΔΝΣΑΔΙ - ΠΡΟΦΤΓΔ .................................................................................................. 14 

ΑΡΘΡΟ 12:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ -ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ .......................................... 14 

ΑΡΘΡΟ 13: ΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ ΔΚΠΣΩΣΟΤ ............................................................................... 15 

ΑΡΘΡΟ 14 ΣΟΠΟ-ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΑΙΩΝ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΡΓΑΙΩΝ.............................. 15 

ΑΡΘΡΟ 15 ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΤΜΒΑΗ ................................................................................... 15 

ΆΘΡΟ 16:  ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ ............................................................................................................. 15 

ΆΡΘΡΟ 17: ΡΗΣΡΑ ΗΘΙΚΟΤ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ ..................................................................................... 15 

ΆΡΘΡΟ 18 ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ - ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ .......................................................... 16 

ΑΡΘΡΟ 19: ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΑΗ ΣΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ...................................................... 16 

ΑΡΘΡΟ 20.  ΓΗΜΟΙΔΤΗ ........................................................................................................................ 16 

 

Γεληθά ζηνηρεία  

Αλαζέηνπζα Αξρή  ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΠΤΡΟΤ ΜΟΤΣΑΚΛΗ, 

ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ ΣΑΓΙΟ,  

ΠΔΡΙΟΥΗ ΛΙΝΣΟ, 71303 

Σει: +30 2810  2810 264568 

Fax: +30 2810 264568 / 2810 264561 

Πεξηγξαθή  Δηήζηα Φχιαμε  ησλ Γεκνηηθψλ Αζιεηηθψλ Κέληξσλ 

Ηξαθιείνπ 

Δίδνο Γηαδηθαζίαο  Ηιεθηξνληθφο Γηεζλήο Γεκφζηνο Αλνηθηφο Γηαγσληζκφο  

Κξηηήξην επηινγήο  Η ρακειφηεξε ηηκή  

Πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε  162.580,66  €  κε  Φ.Π.Α. (24% )   

Πξνϋπνινγηζκόο πνπ βαξύλεη  Πξνυπνινγηζκφ  ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ,   2018 

Δίδνο ύκβαζεο  Τπεξεζηψλ   

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο  Γελ επηηξέπνληαη  
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Δγγπήζεηο ζπκκεηνρήο Απαηηείηαη εγγχεζε ζπκκεηνρήο πνζνχ  

2.622,27 € (2% επί ηεο αμίαο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ ΦΠΑ)  

Σαμηλόκεζε θαηά CPV  79713000-5  

Ζιεθηξνληθή Γεκνζίεπζε  8/08/2018 

Απνζηνιή ην Φ.Δ.Κ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ  
8/08/2018 

Απνζηνιή ζηνλ Ζκεξήζην Σύπν  8/08/2018 

Αξ. Πξση. Γηαθήξπμεο   

Σόπνο Παξνρήο ηνπ Έξγνπ  ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΔ ΟΣΑ – 

Γήκνο Ηξαθιείνπ 

Πξνζεζκία ππνβνιήο 

ειεθηξνληθώλ πξνζθνξώλ  
Μέρξη ηηο 8 επηεκβξίνπ 2018 εκέξα  θαη ψξα 15:00.  

Ζκεξνκελία θαη ώξα 

απνζθξάγηζεο 
Σέζζεξηο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

πξνζθνξψλ 

  
 

Γ Η ΑΚ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ 

Ζιεθηξνληθνύ Αλνηθηνύ Γεκόζηνπ Μεηνδνηηθνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ γηα 

Δηήζηα Φύιαμε ησλ Γεκνηηθώλ Αζιεηηθώλ Κέληξσλ Ζξαθιείνπ  

 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΔ ΟΣΑ    

Έρνληαο ππόςε: 
1. Σν Π.Γ. 28/80 (ΦΔΚ 11/1980 ηεχρνο Α') "Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνηθήζεσο" 

2. Σν άξζξν 209 ηνπ Ν. 3463/06, φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.3536/07 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 133 ηνπ Ν. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 

(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΚ Α143/28-06-2014) 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/07.06.2010 ηεχρνο Α'): Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο. 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ θαη Απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν- Πξφγξακκα 

Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3886/2010 πεξί δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο. 

7. Σν άξζξν 55 παξ.1 ηνπ Ν. 2238/94, 

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.60/ΦΔΚ 64 Α716-3-2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο 

ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ 'πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, 

πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 

2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005. 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3548/ΦΔΚ 68Α/20-3-2007 πεξί θαηαρψξεζεο δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ 

Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2741/99 άξζξν 8, παξ.6, πεξί θαηαρψξεζεο δεκνζηεχζεσλ ζην ηεχρνο δηαθεξχμεσλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο. 

11. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4155/2013 «Δζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» 

12. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4281/08-08-2014 «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο , 

νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α 1́60/08-08-2014) 

13. Σν άξζξν 37 ηνπ Νφκνπ 4320/2015 “Ρπζκίζεηο γηα ηε ιήςε άκεζσλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

αλζξσπηζηηθήο θξίζεο, ηελ νξγάλσζε ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ Κπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο.” (ΦΔΚ Α 2́9/19-03-2015) 

14. Σελ ππ’ αξηζκ. …/2018  απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ ζρεηηθά κε ηελ 

επαλαπξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ  

15. Σνλ Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ θαη  Έξγσλ ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ 
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 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ 

Ζιεθηξνληθό Γεκόζην Αλνηθηό Μεηνδνηηθό Γηαγσληζκό, ζπλνιηθνχ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 162.580,66 

€  κε  Φ.Π.Α. (24% ). Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε ρακειόηεξε ηηκή πξνζθνξάο ζε επξψ, φπσο ζα πξνθχςεη 

απφ ηελ πξνζθνξά ησλ ππνςεθίσλ. Η πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ηνπο φξνπο ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο 

θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 

Σα ζηνηρεία ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ κειέηε (πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ, 

Σερληθή Έθζεζε) ηα νπνία ζπλέηαμε ε επηηξνπή πξνκεζεηψλ θαη έξγσλ ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ, κε εηζήγεζε ηεο 

δηνίθεζεο θαη  απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 1 :Σξόπνο θαη ρξόλνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ, επηηξνπή δηαγσληζκνύ, δεκνζηόηεηα, δαπάλεο 

δεκνζίεπζεο 
Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (EΗΓΗ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ.Η.Γ.Η.. κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα 

δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Ν.4155/13 

(ΦΔΚ/Α/29-5-2013), ζην άξζξν 11 ηεο Τ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΔΚ/Β/2677/21-10-2013) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο 

θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ(Δ..Η.Γ.Η..) θαη 

ζην ΠΓ60/07. 

 
ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΖΜΔΡ/ΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΟ ΔΖΓΖ 

ΖΜΔΡ/ΝΗΑ,ΧΡΑ 

ΔΝΑΡΞΖ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ 

ΖΜΔΡ/ΝΗΑ,ΧΡΑ 

ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Η Γηαδηθηπαθή πχιε 

www.promitheus.gov.gr 

ηνπ Δ..Η.Γ.Η.  

(Α/Α πζηήκαηνο: 24658) 

8/08/2018 8/08/2018 
8/09/2018 

(15:00) 

 
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο 

ζην χζηεκα. Η επηηξνπή δηαγσληζκνχ (Δπηηξνπή Απνζθξάγηζεο Ηιεθηξνληθψλ Γηαγσληζκψλ θαη Δπηηξνπή 

Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκψλ) έρεη νξηζηεί κε ηελ αξ. 79/2014  απφθαζε ηνπ  Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο  ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ. 
 

Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 

βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.3ηνπ 

άξζξνπ 6 ηνπ Ν.4155/13 θαη ην άξζξν 6 ηεο ΤΑ Π1-2390/2013 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.Γ.Η..)» 
 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ηα ηεχρε κεηά ηε δεκνζίεπζή ηνπο κέζσ ηεο  ηζηνζειίδαο ηνπ 

Γήκνπ Ηξαθιείνπ (http://www.heraklion.gr & http://www.aahaeota.gr), ζην ΔΗΓΗ ή ζην 

ΚΗΜΓΗ(www.promitheus.gov.gr). Γηα πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα θαινχλ ζηα ηει. 2810264565  (Σκήκα 

Πξνκεζεηψλ – Γεκνπξαζηψλ AAH AE OTA)  
 

Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηνπ δηαγσληζκνύ ζηνλ ειιεληθό ηύπν θαη ηπρόλ επαλαιεπηηθώλ βαξαίλνπλ ηνλ 

αλάδνρν ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκόο.  
 

ΑΡΘΡΟ 2 : Γεθηνί ζην Γηαγσληζκό 
 

1. Η ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ είλαη αλνηθηή θαη ειεχζεξε, ρσξίο πεξηνξηζκφ ζηνλ αξηζκφ ησλ ππνςεθίσλ 

αλαδφρσλ θαη ζε φζνπο πιεξνχλ ηηο λνκηθέο, νηθνλνκηθέο, ηερληθέο, πνηνηηθέο θαη νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε Γηαθήξπμε θαη ηε ζρεηηθή Ννκνζεζία. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ 

έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ζπλεηαηξηζκνί, ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο απηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή 

πξνζθνξά, πνπ έρνπλ ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ελφο Κξάηνπο – Μέινπο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, ηεο πκθσλίαο γηα ηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν θαη ηεο πκθσλίαο πεξί Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (ΠΟΔ), ε νπνία θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.heraklion.gr/
http://www.aahaeota.gr/
http://www.aahaeota.gr/
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Ν.2513/97 (ΦΔΚ139/Α), ππφ ηνλ φξν φηη ε ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηελ πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(Γ), ή ηξίησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ ΔΔ. Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο 

είλαη επίζεο ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ζπζηαζεί βάζεη ηεο λνκνζεζίαο θξάηνπο - κέινπο ηεο ΔΔ, ηνπ 

ΔΟΥ, ηεο Γ ή ηξίηεο ρψξαο πνπ έρεη ζπλάςεη επξσπατθή ζπκθσλία κε ηελ ΔΔ θαη έρνπλ ηελ θεληξηθή 

ηνπο δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπο ή ηελ έδξα ηνπο ζην εζσηεξηθφ κηαο εθ ησλ αλσηέξσλ ρσξψλ 

θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

2.  Κάζε ελδηαθεξφκελνο δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη κε πεξηζζφηεξεο απφ κία πξνζθνξέο. Η ζπκκεηνρή ελφο 

ππνςεθίνπ αλαδφρνπ ζην δηαγσληζκφ κε πεξηζζφηεξεο απφ κία πξνζθνξέο επηθέξεη απηνδίθαηα απνθιεηζκφ 

φισλ ησλ ππνβαιιφκελσλ πξνζθνξψλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ν ζπγθεθξηκέλνο ππνςήθηνο αλάδνρνο.  

3.  Κάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ είηε σο θπζηθφ πξφζσπν, είηε σο εθπξφζσπνο 

λνκηθνχ πξνζψπνπ (Ο.Δ. ή Δ.Δ. ή Α.Δ. ή Δ.Π.Δ.). ηελ πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ππνβάιιεηαη 

θνηλή πξνζθνξά απφ ηνλ εθπξφζσπν πνπ έρεη εμνπζηνδνηεζεί απφ ηα αληίζηνηρα αξκφδηα δηνηθεηηθά φξγαλα 

ησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο 

έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο επζχλεηαη έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξν. ε 

πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ησλ ππεξεζηψλ, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο 

ηεο ζχκβαζεο.  

Η ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ πξνυπνζέηεη φηη ν δηαγσληδφκελνο είλαη πιήξσο ελήκεξνο ηεο δηαθήξπμεο θαη 

απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο αλεπηθχιαθηα. Η θαηάζεζε πξνζθνξάο απφ ην δηαγσληδφκελν απνηειεί 

ηεθκήξην φηη απηφο είρε θαη έιαβε ππφςε θαηά ηε ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ηηο γεληθέο ζπλζήθεο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ σο θαη ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο αληίζηνηρεο κειέηεο. 

 
2.1 Πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο, απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή 

ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζην 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Δ..Η.ΓΗ..- Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ θαησηέξσ 

δηαδηθαζία εγγξαθήο: 

 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο - ρξήζηεο αηηνχληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηελ εγγξαθή ηνπο ζε απηφ παξέρνληαο ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ ηαπηνπνηνχκελνη σο εμήο: 

 Όζνη απφ ηνπο αλσηέξσ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) ηαπηνπνηνχληαη κε 

ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) πνπ απηνί θαηέρνπλ απφ ην ζχζηεκα 

TAXISNet ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, 

εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο 

Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ. 

 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο - ρξήζηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ 

ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αξηζκφ 

ηαπηφηεηαο ΦΠΑ (VAT Identification Number) θαη ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ 

θαηέρνπλ απφ ην αληίζηνηρν ζχζηεκα. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ 

ην Σκήκα  Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ 

 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο - ρξήζηεο ηξίησλ ρσξψλ αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο θαη ηαπηνπνηνχληαη απφ ηε Γ. Γ. 

Δ. απνζηέιινληαο : 
 

> είηε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 
 

> είηε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθή αξρείνπ .pdf κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή, 

φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα IX Α γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ζην Παξάξηεκα IX Β 

γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη ζην Παξάξηεκα IX Γ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ 

ηνπ π.δ. 60/2007, θαη ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηα νπνία λα δειψλεηαη / απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ 

κεηξψν, πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο 

αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. 
 

Σν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο ηνπ πζηήκαηνο, φπσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ.  
 

Ο ππνςήθηνο ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην χζηεκα ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζρεηηθά κε ηελ 

εμέιημε ηνπ αηηήκαηνο εγγξαθήο ηνπ. Δθφζνλ ην αίηεκα εγγξαθήο εγθξηζεί, ν ππνςήθηνο ρξήζηεο ιακβάλεη 

ζχλδεζκν ελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζκνχ σο πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο θαη πξνβαίλεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 
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ινγαξηαζκνχ ηνπ.  
 

ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο, 

ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ κέρξη θαη έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ, δειαδή κέρξη ηηο 2/09/2018 θαη ψξα 15:00 απηέο παξέρνληαη κέρξη ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ 

απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ήηνη κέρξη ηηο 5/09/2018. 
 

Σα ζρεηηθά αηηήκαηα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κφλν ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο 

Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη κφλν απφ εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, 

δειαδή απφ φζνπο δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ 

πξφζβαζεο), χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο. Σα αηηήκαηα, ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επηζπλαπηφκελν 

ειεθηξνληθφ αξρείν ζε κνξθή αξρείνπ pdf, κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά πξέπεη λα 

είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην 

ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 : Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο γεληθά 
Οη πξνζθέξνληεο ππνβάινπλ ειεθηξνληθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, επί πνηλή 

απνθιεηζκνύ, ηα παξαθάησ αλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθά, ζε κνξθή αξρείνπ .pdf ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηνλ Ν.4155/13 (ΦΔΚ/Α729-5-2013) θαη ην άξζξν 11 ηεο ΤΑ Π1/2390/13 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη 

δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)», φπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ. 
 

Σα δηθαηνινγεηηθά ή ηα άιια ζηνηρεία ηνπ ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-ηερληθή πξνζθνξά» γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά θαη 

πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, 

πιελ ΦΔΚ. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ Ηξαθιείνπ κε δηαβηβαζηηθφ φπνπ 

ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά. Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ 

ςεθηαθή ππνγξαθή. Οη απαηηνχκελεο δειψζεηο ή ππεχζπλεο δειψζεηο Ν.1599/86 ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

ππνγξάθνληαη ςεθηαθά από ηνπο έρνληεο ππνρξέσζε πξνο ηνύην θαη δελ απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε. 
 

εκεηώλεηαη όηη φιεο νη αλαθεξφκελεο ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ Ν. 1599/86 πξέπεη λα θέξνπλ ζθξαγίδα ηεο 

επηρείξεζεο θαη λα ππνγξάθνληαη 
 

- απφ ην ίδην ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ, ή 

- φηαλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν απηήο 
 

ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε 

γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο δηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπ, ηφηε ν πξνζθέξσλ 

νηθνλνκηθφο θνξέαο νθείιεη λα ζεκαίλεη ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ 

ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ζα κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη 

ζπλαγσληδφκελνη. Η έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλν ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. 
 

Αλ ηα ζηνηρεία - δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ απηνύ, δελ ππνβιεζνύλ ή δελ είλαη έγθπξα ή είλαη ειιεηπή, ν 

δηαγσληδόκελνο απνθιείεηαη από ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία. 
 

Όια ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί ην πνιύ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ 

ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Οη ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ Ν. 1599/86 πξέπεη λα θέξνπλ 

εκεξνκελία ζχληαμεο απφ ηελ εκεξνκελία ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ζηνλ ηχπν έσο θαη ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 
 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ 

1. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 φηη ν δηαγσληδφκελνο έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα ή ζα αλαθέξνληαη ξεηά ηα ζεκεία 

εθείλα ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ δελ απνδέρεηαη πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ. 

2. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη: 

Η επηρείξεζε δελ ππφθεηηαη ζε ηπρφλ λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ιεηηνπξγίαο. 

Γελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκφ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ Ο.Σ.Α. 
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Γελ έρεη θαηαδηθαζηεί βάζεη δηθαζηηθήο απφθαζεο πνπ έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ, γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ 

επαγγεικαηηθή δηαγσγή ηνπ. 
 

Γελ έρεη δηαπξάμεη επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ ή ζε ζρέζε κε ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ ηδηφηεηα & δξαζηεξηφηεηα. 
 

Η επηρείξεζε είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ (πνζνηηθέο & πνηνηηθέο) 

φζν θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο ελ γέλεη πξνο ην δεκφζην ηνκέα. 
 

Γελ είλαη έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη θαη' εθαξκνγή 

ηνπ Π.Γ. 60/07 θαη έρεη παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο. 
 

3. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86, ζηελ νπνία λα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη 

αζθαιηζκέλνη νη απαζρνινχκελνη ζηελ επηρείξεζε. 
 

Οη δηαγσληδόκελνη ππνβάιινπλ επίζεο: 

Α) Γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο: 

1. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

2. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ Δπαγγεικαηηθνχ ή Δκπνξηθνχ ή ΓΔΩΣ.Δ.Δ. κε ην νπνίν ζα 

πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο πνπ ζα 

έρεη εθδνζεί ην πνιχ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ. 

3.Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη πσο είλαη ελήκεξνη πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (θχξηαο). Σν πηζηνπνηεηηθφ αθνξά φια ηα 

ηακεία ζηα νπνία θαηαβάιινληαη εηζθνξέο απφ ηνλ εξγνδφηε γηα φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο κε νπνηαδήπνηε 

ζρέζε εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγνδνηψλ πνπ είλαη 

αζθαιηζκέλνη ζε δηαθνξεηηθνχο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη φρη κφλν ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζην 

Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (Ι.Κ.Α.). 

ε θάζε πεξίπησζε ν νξγαληζκφο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνλ νπνίν είλαη αζθαιηζκέλνο θάζε 

απαζρνινχκελνο ζηελ επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο, ζα πξνθχπηεη θαηά θαλφλα απφ ην θαηαζηαηηθφ θαη απφ 

ηελ ζεσξεκέλε θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ θαηά εηδηθφηεηα ζηελ νπνία ζα εκθαίλεηαη ν αζθαιηζηηθφο νξγαληζκφο 

πνπ είλαη αζθαιηζκέλνο ν θάζε απαζρνινχκελνο ζηελ επηρείξεζε. 

ε πεξίπησζε εηαηξεηψλ (λνκηθψλ πξνζψπσλ), αθνξά ηελ ίδηα ηελ εηαηξεία (ην λνκηθφ πξφζσπν) θαη φρη ηα 

θπζηθά πξφζσπα πνπ ηε δηνηθνχλ ή ηελ εθπξνζσπνχλ, εθηφο εάλ απηά έρνπλ εξγαζηαθή ζρέζε κε ηελ εηαηξεία. 
 

4.Δθφζνλ νη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξφζσπν ηνπο, ππνβάιινπλ 

εμνπζηνδόηεζε εθπξνζώπεζεο. 

Δπίζεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνθχπηεη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο, πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ θαη ηα 

λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο φπσο ην ΦΔΚ ίδξπζεο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα 

δηαγσληδφκελνπο κε κνξθή ΑΔ θαη ΔΠΔ), επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ 

δηαγσληδνκέλνπ θαη ησλ εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ (γηα ΟΔ θαη EE). ηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία 

πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ηα κέιε ηνπ Γ.. ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ 

ππνγξαθή ηνπο ηελ Δ. Δ. θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην 

θαηαζηαηηθφ, αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 
 

5.Πηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 

ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29/1/1998 ζει.1). 

β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 

(EE C 195 ηεο 25/6/1197 ζει.1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ 

πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31/12/1998 ζει.2). 

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27/11/1995 ζει. 48). 

δ) λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 

91/3C18/EOK ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 10εο Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 

28/6/1991 ζει. 77 νδεγίαο σο έρεη ηξνπνπνηεζεί ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ηνλ Ν. 2331/1995 ). 

ε) αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 
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Τπόρξενη ζηελ πξνζθόκηζε πνηληθνύ κεηξώνπ είλαη: 

- θπζηθά πξφζσπα 

- νκφξξπζκνη εηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο Ο.Δ. θαη Δ.Δ. -δηαρεηξηζηέο Δ.Π.Δ 

- Πξφεδξνο θαη Γ/λσλ χκβνπινο γηα Α.Δ. 

- ε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηνπ. 
 

6. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη πσο είλαη ελήκεξνη σο πξνο 

ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 
 

7. Πηζηνπνηεηηθό αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ 

πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ 

δηαδηθαζία έλαξμεο θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο 

δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε. 
 

πγθεθξηκέλα: 

Γηα ηα θπζηθά πξόζσπα: 

Όηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. Δπίζεο, φηη δελ 

ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. 

Γηα ηα λνκηθά πξόζσπα: 

Όηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε 

θαηάζηαζε. Δπίζεο φηη δελ έρεη θηλεζεί ζε βάξνο ηνπ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, 

αλαγθαζηηθή εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε αλάινγε 

δηαδηθαζία ε πεξίπησζε πνπ δελ εθδίδεηαη θάπνην απφ ηα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά ή δελ θαιχπηεη φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο, αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο επηρείξεζεο. 

8.ηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά ζα πξέπεη λα δειψζνπλ ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ. Δπίζεο ε ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη κε ηηο άδεηεο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ αξηζκφ θαη ηηο εηδηθφηεηεο- ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 

ζα απαζρνιήζεη. 

9. Τπεχζπλε δήισζε νξηζκνχ επηβιέπνληα supervisor ζπλνδεπφκελε κε ην αληίζηνηρε άδεηα αζθήζεσο 

επαγγέικαηνο. 

10.Τπεχζπλε δήισζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη φηη νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ζα είλαη 

ζχκθσλεο κε ηα αλαγξαθφκελα ζηε κειέηε ηεο  ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ. 
 

Β) Γηα ηνπο αιινδαπνύο: 

1. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

2. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ 

θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 
 

ε πεξίπησζε πνπ δελ εθδίδεηαη ή πνπ απηφ πνπ εθδίδεηαη δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα 

αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ή ζηα θξάηε κέιε πνπ δελ πξνβιέπεηαη ε 

έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ 

ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. 
 

3. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, 

απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ζπληξέρνπλ νη αλσηέξσ πεξηπηψζεηο (5), θαη (7) ηεο παξαγξάθνπ Α. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ εθδίδεηαη ή πνπ απηφ πνπ εθδίδεηαη δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα 

αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ή ζηα θξάηε κέιε πνπ δελ πξνβιέπεηαη ε 

έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ 

ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. 
 

4. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκνδίαο αξρήο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, πεξί εγγξαθήο ηνπο ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ 

επηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο. 
 

5. Πηζηνπνηεηηθφ φηη έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο κέινπο. 
 

6. Πηζηνπνηεηηθφ φηη έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ θαη ηειψλ απφ 

ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο κέινπο. 
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7. ηε ηερληθή ηνπο πξνζθνξά ζα πξέπεη λα δειψζνπλ ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ. Δπίζεο ε ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη κε ηηο άδεηεο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ αξηζκφ θαη ηηο εηδηθφηεηεο- ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 

ζα απαζρνιήζεη. 

 

8. Τπεχζπλε δήισζε νξηζκνχ επηβιέπνληα supervisor ζπλνδεπφκελε κε ην αληίζηνηρε άδεηα αζθήζεσο 

επαγγέικαηνο. 

9.Τπεχζπλε δήισζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη φηη νη πξνζθεξφκελεο εξγαζίεο ζα είλαη 

ζχκθσλεο κε ηα αλαγξαθφκελα ζηε κειέηε ηεο ππεξεζίαο. 
 

Γ) Γηα ηα λνκηθά πξόζσπα (εκεδαπά ή αιινδαπά): 
Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ (Α) θαη (Β) θαηά πεξίπησζε αλ πξφθεηηαη γηα εκεδαπφ ή 

αιινδαπφ Ν.Π. 
 

Γ) Γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνύο: 
1. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

2. Σα δηθαηνινγεηηθά κε ζηνηρεία (3), (5),(6)θαη (7) έσο (10) ηεο αλσηέξσ πεξίπησζεο Α. 

3. Βεβαίσζε ηεο επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 
 

Δ) Γηα ηηο ελώζεηο παξνρσλ- θνηλνπξαμίεο: 
α. Όια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε πάξνρν πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

β. Η θαηάζεζε ηεο θνηλήο πξνζθνξάο ησλ παξνρσλ ζην ΔΗΓΗ γίλεηαη απφ εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν 

απηψλ κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, ν νπνίνο ζα δηαζέηεη ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε 

αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη ζα είλαη εγγεγξακκέλνο ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα Δ..Η.Γ.Η. 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 2 παξ. 2.1.  
 

Δάλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο αλσηέξσ 

πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο 

ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ. Αλ ζηε ρψξα ηνπ πξνκεζεπηή δελ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν ε έλνξθε 

δήισζε, κπνξεί αληί απηήο λα ππνβιεζεί ππεχζπλε δήισζε. 
 

ΆΡΘΡΟ 4 ΔΓΓΤΖΔΗ 
Οη θαησηέξσ αλαθεξφκελεο εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε 

κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ, ή ζηα θξάηε κέιε ηεο πκθσλίαο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 2513/1997 (Α'139) θαη 

έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. 

Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε 

απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. 

Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα ζα ζπλνδεχνληαη απφ 

επίζεκε κεηάθξαζε. 

Γελ επηηξέπεηαη ε θαηάζεζε εγγπήζεσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε ζπλάιιαγκα. 

ε πεξίπησζε έλσζεο παξφρσλ ε εγγχεζε εθδίδεηαη ζην φλνκα φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο θαη πεξηιακβάλεη 

ηνλ φξν φηη θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ. 
 

Α. ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
Κάζε πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ 

ζα θαιχπηεη ην δύν ηνηο εθαηό (2%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο, ρσξίο Φ.Π.Α ήηνη  2.622,27 €      ( 

Άξζξν 157 ηνπ 4281/2014 (ΦΔΚ 160/α'/8-8-2014)) 

Η εγγχεζε απηή ζα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα 120 (εθαηόλ είθνζη) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ 

ηελ επνκέλε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ζα ηελ εθδψζεη, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

εκεξνκελία έθδνζεο, ηνλ εθδφηε, ην φηη απεπζχλεηαη ζηελ Αλάπηπμε Αζιεηηζκνχ Ηξαθιείνπ ΑΔ ΟΣΑ, ηνλ 

αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ πνπ θαιχπηεη θαη ηελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο ππέξ 

ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη. 

-Πξνζθνξέο ρσξίο εγγχεζε ή ρσξίο ηελ πξνζήθνπζα θαηά ηα αλσηέξσ, εγγχεζε ζα απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο θαη δελ ζα ιακβάλνληαη ππ' φςηλ. 
 

Β. ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 
-Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ησλ 

ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ κε ηνπο θνξείο πινπνίεζεο ηεο εξγαζίαο , εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο γηα πνζφ ίζν κε ην 
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5% (πέληε επί ηνηο εθαηφ) ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ην Φ.Π.Α.( Άξζξν 157 ηνπ 4281/2014 (ΦΔΚ 160/α'/8-8-

2014)) 
 

ΑΡΘΡΟ 5 ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

5.1 Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα 

δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην 

Ν.4155/13(ΦΔΚ/Α/29-5-2013), ζην άξζξν 11 ηεο Τ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΔΚ/Β/2677/21-102013) «Σερληθέο 

ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(Δ..Η.ΓΗ..)», ζην Π.Γ. 60/07 θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζην Π.Γ 28/80. 
 

5.2 Πεξηερόκελν πξνζθνξώλ 

Σα πεξηερφκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη σο εμήο : 

(α) έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή πξνζθνξά» θαη 

(β) έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 

[*(ππν)θάθεινο : θαηεγνξία επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ ζην ζχζηεκα ] 

Καηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ θνξέα ζεκαίλνληαη απφ απηφλ κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ 

πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα. 
 

5.3 Πεξηερόκελα (ππν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνγήο - Σερληθή Πξνζθνξά» 

ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή πξνζθνξά» ππνβάιινληαη ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο, θαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δηθαηνινγεηηθά, πνπ 

αλαγξάθνληαη ζην άξζξν 3, θαζψο θαη ηα ΣΔΥΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ηεο πξνζθνξάο. πγθεθξηκέλα, ζηνλ 

πξναλαθεξφκελν (ππν)θάθειν πεξηιακβάλνληαη . 
 

Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

Οη πξνζθέξνληεο ππνβάινπλ ειεθηξνληθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ, ηα δεηνχκελα απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε δηθαηνινγεηηθά, ζε κνξθή αξρείνπ .pdf ζχκθσλα κε ην 

Ν.4155/13 (ΦΔΚ/Α729-5- 2013) θαη ην άξζξν 11 ηεο ΤΑ Π1/2390/13 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)». 
 

Οη ππεχζπλεο δειψζεηο, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά, πνπ αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 3, γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή 

αξρείνπ ηχπνπ .pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ από 

ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, πιελ ησλ Φ.Δ.Κ. θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή . 
 

Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή θαη δελ απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε. 
 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ή άιια ζηνηρεία ηνπ ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - 

Σερληθή Πξνζθνξά» πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε ηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά θαη απαηηνύληαη λα πξνζθνκηζζνύλ 

ζηελ αλαζέηνπζα αξρή εληφο ηεο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο είλαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ 

δελ έρνπλ εθδνζεί /ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα (πάξνρν) θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ 

ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή . Ωο ηέηνηα ζηνηρεία ελδεηθηηθά είλαη ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο , πηζηνπνηεηηθά 

πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ δεκφζηεο αξρέο ή άιινπο θνξείο . 
 

Σερληθή πξνζθνξά 
Η Σερληθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θόξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ 

ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη 

ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην 

ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. 
 

Δθφζνλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιν ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία, (ηδίσο ηελ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ηνπ). 
 

Η επηηξνπή δηελέξγεηαο κπνξεί λα δεηεί εθ ησλ πζηέξσλ ηελ πξνζθφκηζε πξσηφηππσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

θαηαηέζεθαλ θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππφ ηε κνξθή θσηναληίγξαθνπ. 
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ηνλ ππνθάθειν: Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-ηερληθή πξνζθνξά ζε φηη αθνξά ηελ ηερληθή πξνζθνξά νη 

δηαγσληδφκελνη πξέπεη λα δειψζνπλ ηνλ εμνπιηζκφ , ην πξνζσπηθφ θαη ηηο εηδηθφηεηεο ηνπο, ηνλ ππεχζπλν  

supervisor  ησλ ππεξεζηψλ  κε ηηο αλάινγεο άδεηεο αζθήζεσο επαγγέικαηνο  θαζψο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 

αξηζκφ θαη ηηο εηδηθφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα απαζρνιήζεη. 
 

Σερληθή πξνζθνξά πνπ δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ή ζπλνδεχεηαη απφ απηά κε αζαθείο ή 

ειιηπείο πεξηγξαθέο κπνξεί λα απνξξηθζεί αλάινγα κε ηηο ειιείςεηο ή αζάθεηεο. 
 

Γιψζζα ζχληαμεο ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ είλαη ε Διιεληθή. 
 

Σα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά εθφζνλ εθδίδνληαη ζηελ αιινδαπή ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 

κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά. 
 

Σα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ πξνζθέξνληνο ππνβάιινληαη απφ απηφλ 

ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε από απηόλ εληόο ηξηώλ (3) 

εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζην Πξσηφθνιιν ηεο 

Αλάπηπμεο Αζιεηηζκνχ Ηξαθιείνπ ΑΔ ΟΣΑ, Οδφο πχξνπ Μνπζηαθιή, Παγθξήηην ηάδην, ζχξα 1, Γξαθεία 

Γηνίθεζεο,  ΣΚ 71303, κε δηαβηβαζηηθφ φπνπ ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά. 
 

Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. 
 

Αλ  θαη εθφζνλ πξνζθνκηζζνχλ ηερληθά θπιιάδηα (Prospectus),, ηφηε ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ειεθηξνληθά θαη 

ζα πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη 

φηη ηα αλαγξαθφκελα ζε απηά ζηνηρεία ηαπηίδνληαη κε ηα ζηνηρεία ησλ ηερληθψλ θπιιαδίσλ (Prospectus) ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

 

5.4 Πεξηερόκελα (ππν)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» 
ηνλ (ππν)θάθειν* κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ 

πξνζθέξνληα. 

Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνξξίςεσο ζηνλ (ππφ)θάθειν Οηθνλνκηθή 

Πξνζθνξά». 

Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ 

ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf ην νπνίν 

ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή 

ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ 

πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη 

λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. 

Δθηφο απφ ηελ σο άλσ πξνζθνξά ν ππνςήθηνο ζα επηζπλάςεη ζπκπιεξσκέλν θαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν (ζε 

pdf) ην Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (ΔΟΠ) ην νπνίν επηζπλάπηεηαη ζηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

- Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνγξάθνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο ή ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο 

ηνπο. 

- Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, εθηφο εάλ 

θαηά πεξίπησζε ζηελ πξνζθνξά ηνπ ξεηά αλαθέξεη ηα ζεκεία εθείλα ηα νπνία ηπρφλ δελ απνδέρεηαη. ηελ 

πεξίπησζε απηή ν πξνζθέξσλ πξέπεη λα αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηνπο φξνπο ηεο πξνζθνξάο πνπ είλαη 

δηαθνξεηηθνί απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο 

πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίλεζε, ηξνπνπνίεζε ή 

απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο. 
 

5.5 Πξνζεζκία Παξνρήο  Γηεπθξηλήζεσλ 
Οη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά 

κε ηελ Πξνθήξπμε κέρξη θαη ηελ φγδνε (6ε) εκέξα πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο δελ γίλεηαη δεθηή θακία δηεπθξίληζε φξνπ 

Πξνθήξπμεο ή άιιε επηθνηλσλία.  
 

Γξαπηέο Απαληήζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θνηλνπνηνχληαη ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο κέρξη θαη έμη (3) 

εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Οη Τπνςήθηνη δελ δηθαηνχληαη λα επηθαινχληαη 

απαληήζεηο ή δηεπθξηλίζεηο πξνθνξηθέο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
 

ΑΔΑ: 6ΣΣΛΟΛΕΙ-ΔΦΗ
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ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ -    ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΣΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΠΤΡΟΤ   ΜΟΤΣΑΚΛΗ  1, ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ   ΣΑΔΙΟ 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2810 264568    ◊ FAX :  +30 2810 264561 
 

Σα ζρεηηθά αλσηέξσ αηηήκαηα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κφλν ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο 

Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη κφλν απφ εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, 

δειαδή δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) 

χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο.  
 

Σα αηηήκαηα, ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επηζπλαπηφκελν ειεθηξνληθφ αξρείν ζε κνξθή αξρείνπ .pdf, κε ην 

θείκελν ησλ εξσηεκάησλ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα παξνρήο 

δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη 

ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη. 
 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεκα γηα εθπαίδεπζε κέζσ ηνπ πεδίνπ «επηθνηλσλία» ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΗΓΗ ζπκπιεξψλνληαο ηελ επηζπλαπηφκελε ζην δηαγσληζκφ 

ζρεηηθή θφξκα εθπαίδεπζεο θαη επηζπλάπηνληαο ηελ ζην αίηεκά ηνπο ζην ζχζηεκα. Οη εθπαηδεχζεηο 

πξνγξακκαηίδνληαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ (ΓΓΔ) θαη γίλνληαη ζηελ Αζήλα ζε εκέξα-ψξα-ηξφπν 

πνπ νξίδεηαη απφ ηε ΓΓΔ ή κέζσ skype γηα ηηο εηαηξείεο εθηφο Αζελψλ.  
 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αηηήκαηα γηα εθπαίδεπζε ηα δηαρεηξίδεηαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή. Η ΓΓΔ επηθνηλσλεί κφλν 

κε ηηο Αλαζέηνπζεο Αξρέο θαη φρη κε ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 
 

ΑΡΘΡΟ 6 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ θαη ψξα 10:30 π.κ., κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα 

νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Δπηηξνπή Απνζθξάγηζεο Ηιεθηξνληθψλ Γηαγσληζκψλ ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ), 

εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. 
 

Καηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα γίλεηαη απνζθξάγηζε κφλν ησλ ειεθηξνληθψλ (ππφ) θαθέισλ 

«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο Σερληθή Πξνζθνξά». 
 

Οη ειεθηξνληθνί (ππν)θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά κέζσ ησλ αξκφδησλ 

πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο ησλ νπνίσλ νη 

πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ. 
 

Ακέζσο κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή 

Πξνζθνξά», νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ 

πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ. 
 

Οκνίσο, κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», νη πξνζθέξνληεο ησλ 

νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο απνζθξαγίζζεθαλ, ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ 

πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
Μεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ 

κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ 

δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο θαηά πεξίπησζε Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο. 
 

πγθεθξηκέλα κέζα απφ ην χζηεκα ηδίσο: 

• Η αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ έρεη νξηζζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη ηα κέιε 

ηεο, πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο, πξνβαίλεη ζηε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ θαηά 

πεξίπησζε θαθέισλ θαη ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ. 

• Η αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζπληάζζεη θαη ππνγξάθεη ηα θαηά πεξίπησζε πξαθηηθά 

αμηνιφγεζεο ησλ θαθέισλ θαη ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ. 

• Η αλαζέηνπζα αξρή εθδίδεη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο επί ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ πξνζθνξψλ . 

• Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο ηνπο. 

• Η επηηξνπή αμηνιφγεζεο δηαγσληζκνχ ή άιινη πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ηνπ 

δηαγσληζκνχ απεπζχλνπλ αηηήκαηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ρξήζηεο - νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα παξνρή 

δηεπθξηλίζεσλ επί ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη νη ρξήζηεο - νηθνλνκηθνί θνξείο παξέρνπλ ηηο 

δηεπθξηλίζεηο εληφο ησλ θαηά πεξίπησζε πξνζεζκηψλ πνπ ηνπο νξίδνληαη. 
 

ΑΡΘΡΟ 8 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΜΔΗΟΓΟΣΖ - ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

ΑΔΑ: 6ΣΣΛΟΛΕΙ-ΔΦΗ
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ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ -    ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΣΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΠΤΡΟΤ   ΜΟΤΣΑΚΛΗ  1, ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ   ΣΑΔΙΟ 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2810 264568    ◊ FAX :  +30 2810 264561 
 

Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαζφζνλ γηα ηελ ηειηθή επηινγή είλαη θξηηήξην ε 

ρακειφηεξε πξνζθνξά ιακβάλνληαη ππφςηλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

• Η ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. 

• Ο αληαγσληζκφο πνπ αλαπηχρζεθε. 

• Η πξνζθεξφκελε ηηκή ζε ζρέζε κε ηηκέο πνπ πξνζθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελνπο δηαγσληζκνχο θαη ηελ 

ηξέρνπζα ζηελ αγνξά ηηκή, θαζψο θαη ηηο γεληθφηεξεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά. 

• Αλάδνρνο αλαθεξχζζεηαη εθείλνο πνπ ζα πξνζθέξεη ηελ ρακειφηεξε ηηκή πξνζθνξάο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εξγαζηψλ νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζηε κειέηε. 

• ε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ θαηαθχξσζε απνθαζίδεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ 
 

ΑΡΘΡΟ 9 ΚΡΗΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

1.  Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο ΑΑΖ ΑΔ ΟΣΑ απνθαζίδεη ζρεηηθά κε: 

Α.  Σελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο  

Β.  Σελ καηαίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο εθφζνλ δελ θξηζνχλ ζπκθέξνπζεο νη πξνζθνξέο 

 

2.  Δπίζεο, ε ηειηθή απόθαζε ιακβάλεηαη από ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηεο ΑΑΖ ΑΔ ΟΣΑ  γηα: 

Α.  Σε καηαίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη απεπζείαο αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο  

Β.  Σε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηελ ππνβνιή λέσλ πξνζθνξψλ ρσξίο ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ  

Γ.  Σελ ηειηθή καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςε ηνπ κε λένπο φξνπο. 
 

ΑΡΘΡΟ 10 ΤΝΔΥΗΖ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 
Με απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ θαη Έξγσλ ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ ν δηαγσληζκφο κπνξεί λα ζπλερηζηεί κε 

ππνβνιή λέσλ πξνζθνξψλ απφ ηνπο αξρηθά ζπκκεηέρνληεο ρσξίο ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο 

κειέηεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη ν αξρηθφο δηαγσληζκφο έρεη απνηχρεη ή έρεη θξηζεί αζχκθνξν ην 

απνηέιεζκα ηνπ. 
 

ΑΡΘΡΟ 11:  ΔΝΣΑΔΗ - ΠΡΟΦΤΓΔ 
1. Οη ελζηάζεηο γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ θαηαηίζεληαη ειεθηξνληθά ζηελ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, 

κέρξη θαη ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηε δηεμαγσγή ηνπ. 

2. Έλζηαζε θαηά ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ζπκκεηνρήο παξφρνπ ζ' απηφλ 

ππνβάιιεηαη εγγξάθσο, κφλν απφ πάξνρν πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ή απνθιείζζεθε απ' απηφλ ζε 

νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ θαη γηα ιφγνπο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ην αληίζηνηρν ζηάδην. Η 

έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη θαη ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ 

αληίζηνηρνπ ζηαδίνπ. Η έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά εμεηάδεηαη 

θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ, ε νπνία κε 

αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζή ηεο, ππνβάιιεη ηελ έλζηαζε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ απνθαίλεηαη 

ηειηθά. 

3. Η ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηήζεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ην πεξηερφκελν ησλ απνθάζεσλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ πνπ ιακβάλνληαη γηα ηηο ελζηάζεηο. Η γλσζηνπνίεζε γίλεηαη κε ηελ απνζηνιή 

ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ή ηεο ίδηαο ηεο απφθαζεο κε ηειενκνηνηππηθή ζπζθεπή (fax) ή κε ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν (e mail) ή κε θάζε άιιν πξφζθνξν θαη λφκηκν ηξφπν. 

4. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα άιιν ιφγν εθηφο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 

5. Δλζηάζεηο - πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 

ηεο Τ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΔΚ2677/Β-21.10.13) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ. .Η.ΓΗ. .)»], κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf ην νπνίν θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή. 
 

ΑΡΘΡΟ 12:  ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ -ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ 

ηνλ αλάδνρν ή ζηνπο αλαδφρνπο πνπ έγηλε ε θαηαθχξσζε απνζηέιιεηαη αλαθνίλσζε, πνπ πεξηιακβάλεη 

ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

Α)  Σν είδνο 

Β)  Σελ πνζφηεηα 

Γ) Σελ ηηκή 

Γ)  Σνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ε εξγαζία 

Δ)  Σε ζπκθσλία ηεο θαηαθχξσζεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηπρφλ απνδεθηέο ηξνπνπνηήζεηο 

ησλ φξσλ απηψλ. 

η)  Σελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 
 

ΑΔΑ: 6ΣΣΛΟΛΕΙ-ΔΦΗ
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ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ -    ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΣΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΠΤΡΟΤ   ΜΟΤΣΑΚΛΗ  1, ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ   ΣΑΔΙΟ 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2810 264568    ◊ FAX :  +30 2810 264561 
 

Με ηε αλαθνίλσζε ε ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη ζπλαθζεί θαη ην έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη 

κφλν απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. 
 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη δε, ζε πξνζεζκία εληόο δέθα (10) εκεξώλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο 

θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηνλ Γήκν, λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, 

πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπόκελε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, ε νπνία ζα είλαη ίζε πξνο 

πέληε επί ηνηο εθαηφ (5%) επί ηνπ θαζαξνχ ζπκβαηηθνχ πνζνχ . Δθφζνλ ε ζχκβαζε ππνγξάθεηαη πξηλ ηε ιήμε 

ηεο πξνζεζκίαο 10 εκεξψλ πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ, ν ρξφλνο παξάδνζεο ππνινγίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο. 
 

πγθεθξηκέλα κεηά ηελ έθδνζε απφθαζεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην αξκφδην φξγαλν, ν αλάδνρνο 

ζα θιεζεί γηα ηελ ππνγξαθή ησλ επηκέξνπο ζπκβάζεσλ κε ηνλ θνξέα. 
 

Δάλ ν αλάδνρνο δελ εκθαληζζεί ζηηο αλσηέξσ πξνζεζκίεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ή δελ πξνζθνκίζεη 

ηελ πξνζήθνπζα εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηειέζεσο, εθαξκφδνληαη γη' απηφλ νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απόθαζε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο ΑΑΗ 

ΑΔ ΟΣΑ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επιηποπήρ διενέπγειαρ και αξιολόγηζηρ ηος διαγυνιζμού 
 

ΑΡΘΡΟ 13: ΚΖΡΤΞΖ   ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ   ΔΚΠΣΧΣΟΤ 
1.  Ο κεηνδφηεο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζζεθε λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή 

ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε 

δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηή, κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνχιην. 

2.  Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία, ν κεηνδφηεο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, εθφζνλ δελ 

παξέδσζε αλαιακβαλφκελεο απφ απηφλ εξγαζίεο ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηε δηαθήξπμε, ηε κειέηε 

θαη ηε ζχκβαζε. 

3.  ηνλ έθπησην πάξνρν κεηά απφ απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κπνξεί λα επηβάιινληαη νη εμήο 

θπξψζεηο: 
 

 Α. Καηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά 

 πεξίπησζε. 

 Β. Δθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζε βάξνο ηνπ έθπησηνπ παξφρνπ είηε απφ ηνπο ππφινηπνπο παξφρνπο πνπ είραλ 

ιάβεη κέξνο ζην δηαγσληζκφ ή είραλ θιεζεί γηα απ' επζείαο αλάζεζε, είηε κε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, 

είηε κε απ' επζείαο αλάζεζε, αλ ζπληξέρνπλ νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο. Κάζε άκεζε ή έκκεζε πξνθαινχκελε 

δεκηά ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ ή ε ηπρφλ δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ έθπησηνπ 

παξφρνπ. Ο θαηαινγηζκφο απηφο γίλεηαη αηνκηθή θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη λέα 

ζχκβαζε, θαηά ηα παξαπάλσ νξηδφκελα. ηελ πεξίπησζε απηή, ν ππνινγηζκφο ηνπ θαηαινγηδφκελνπ πνζνχ 

γίλεηαη κε βάζε θάζε ζηνηρείν, θαηά ηελ θξίζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ  θαη κε βάζε 

ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 

Γ. Πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ παξφρνπ απφ ζπκβάζεηο ηνπ δήκνπ θαη ησλ δεκνηηθψλ ηνπ πξνζψπσλ γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ εμακήλνπ νχηε κεγαιχηεξν ησλ δψδεθα (12) 

κελψλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 14 ΣΟΠΟ-ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΧΝ-ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΔΡΓΑΗΧΝ 

Οη αλαγθαίεο εξγαζίεο ζα γίλνπλ απφ ηνλ αλάδνρν εθεί πνπ ζα ηνπ ππνδεηρηεί απφ ηελ ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ . 
 

ΑΡΘΡΟ 15 ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΤΜΒΑΖ 
Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη γηα δηάζηεκα δψδεθα ( 12) κελψλ ή κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ πνζνχ ηεο 

ζχκβαζεο. Η ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο 

εξγαζίαο θαη ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε. 
 

ΆΘΡΟ 16:  ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ 
Η πιεξσκή ζα γίλεηαη κεηά ηε ιήςε ηνπ ζρεηηθνχ παξαζηαηηθνχ δαπάλεο θαη ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο 

βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο εξγαζηψλ. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία 

ηελ επηηξνπή πξνκεζεηψλ ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ. 

Η ππνβνιή δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο ζρεηηθή βεβαίσζεο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ ζπληήξεζεο . 

Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο. 
 

 ΆΡΘΡΟ 17: ΡΖΣΡΑ ΖΘΗΚΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ 

ΑΔΑ: 6ΣΣΛΟΛΕΙ-ΔΦΗ
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Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ (θαηαζθεπαζηηθψλ ή εκπνξηθψλ) πνπ θαηά παξάβαζε ησλ Άξζξσλ 13 

8  θαη 182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ. 
 

ΆΡΘΡΟ 18 ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ - ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ 

• Ο ρξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ είλαη ελελήληα (90) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ 

επνκέλε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο 

γηα εμήληα (60) επηπιένλ εκέξεο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ 

αλαθεξνκέλνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

• Πεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 

Γηαθήξπμεο ζπλεπάγνληαη απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ. 

• Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο 

• Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηελ ιήμε ρξφλνπ θαηάζεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

• Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη δηαγσληδφκελνη 

παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηνλ ηνπ 

δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, κεηά ηελ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ. Απφ ηηο 

δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν, κε ειεθηξνληθφ 

ηξφπν κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

• Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. 
 

ΑΡΘΡΟ 19: ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΑΖ ΣΑ ΔΓΓΡΑΦΑ 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία έρνπλ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα πνπ 

παξάγνληαη ζην χζηεκα κε ηνλ ηξφπν θαη ζην ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ηηο θαηά πεξίπησζε θείκελεο δηαηάμεηο, 

εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2690/1999, ησλ δηαηάμεσλ γηα ην 

ειεθηξνληθφ δεκφζην έγγξαθν (ΤΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΔΚ Β' 1317/23.04.2012) θαη απηψλ ηεο πεξίπησζεο 

β ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.4155/2013. 
 

ΑΡΘΡΟ 20.  ΓΖΜΟΗΔΤΖ 
Η δηαθήξπμε θαη ηα επηζπλαπηφκελα ζε απηή ηεχρε ζα αλαξηεζνχλ: 

 ζηελ δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr. 

 ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ ΚΔΝΣΡΙΚΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ ΓΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ. 

 ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Ηξαθιείνπ (www.heraklion.gr) 

 ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ (www.aahaeota.gr) 

 ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Ηξαθιείνπ 

 ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ησλ δεκνηηθψλ αζιεηηθψλ θέληξσλ ηνπ Γήκνπ Ηξαθιείνπ 
 

Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί: 

 ζην Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο,  

 ζηηο νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο. Α) Γεληθή Γεκνπξαζηψλ,  

 ζηηο εκεξήζηεο εθεκεξίδεο Παηξίο θαη ζηε εβδνκαδηαία Άπνςε ηνπ Νφηνπ 

 ζηα site  www.heraklion.gr & www.aahaeota.gr. 
 

Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηπρφλ επαλαιεπηηθψλ δηαγσληζκψλ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν.   

 

ΣΔΥΝΗΚΖ  ΔΚΘΔΖ  - ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε αλάζεζε ππεξεζίαο πνπ αθνξά ηελ εηήζηα θχιαμε φισλ ησλ  αλνηθηψλ θαη 

ζηεγαζκέλσλ ρψξσλ (αζιεηηθνί θαη κε) πνπ επξίζθνληαη εληφο ηεο εμσηεξηθήο πεξίθξαμεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο) ζηνπο παξαθάησ αζιεηηθνχο ρψξνπο:    

 Παγθξεηίνπ ηάδην (πεξηνρή Λίλην) 

 Νέν  Κιεηζηφ  Γπκλαζηήξην Ηξαθιείνπ (πεξηνρή Γχν Ανξάθηα)  

 &  Γεκνηηθνχ Αζιεηηθνχ θαη Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ Ηξαθιείνπ (πεξηνρή  Παηειιψλ).   
 

Κφζηνο ηεο ππεξεζίαο νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ ζε  162.580,66 €  κε ην Φ.Π.Α.   ηνπο 

πξνυπνινγηζκνχο ησλ εηψλ  θαη   2018 (αλαινγηθά).   
 

1. Δηδηθόηεξα ε ππεξεζία αθνξά: 

Α. Την θύλαξη ηων σώπων ηος Κλειζηού Γςμναζηηπίος  ζε εικοζιηεηπάωπη βάζη ωρ εξήρ:  

http://www.heraklion.gr/
http://www.heraklion.gr/
http://www.aahaeota.gr/
ΑΔΑ: 6ΣΣΛΟΛΕΙ-ΔΦΗ
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Με παξνπζία ελφο αηφκνπ-θχιαθα αλά πφζην θχιαμεο ζε 24σξε βάζε,  φιεο ηηο κέξεο ηνπ κήλα, (πφζηα 1)  θαη 

επί πιένλ κεραλνθίλεην πεξίπνιν(patrol) αλά κία ψξα κε ππνρξεσηηθά ζεκεία ειέγρνπ πξνζσπηθνχ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ, δειαδή: άηνκα ηξία (3) αλά 24σξε θχιαμε θαη 1 patrol θαηά ηηο ψξεο απφ 23.00-

07.00.θαζεκεξηλά. 
 

Β. Την θύλαξη ηων σώπων ηος ΓΑΠΚΗ  ωρ εξήρ:  

Με επνπηεία κεραλνθίλεηνπ πεξίπνινπ (patrol) αλά κία ψξα θαηά ηηο ψξεο απφ 23.00-07.00.θαζεκεξηλά. 
 

Την θύλαξη ηων σώπων ηος Παγκπηηίος ζηαδίος   ζε εικοζιηεηπάωπη βάζη ωρ εξήρ: 

Με ηελ παξνπζία ελφο αηφκνπ αλά πφζην θχιαμεο ζην Παγθξήηην ζηάδην :  

Ωο εμήο: 
 

Ι. Α πφζην-αλαηνιηθφ θπιάθην ζε 24σξε βάζε , φιεο ηηο εκέξεο ηνπ κήλα. Δξγαδόκελνη 3 

ΗΗ. Β πφζην –Γπηηθφ θπιάθην ζε 24σξε βάζε φιεο ηηο κέξεο ηνπ κήλα. Ο θχιαθαο ηεο Γ θπιαθήο( απφ 

23.00-07.00) ηνπ δπηηθνχ πφζηνπ δελ είλαη ζηαζεξφο αιιά θηλνχκελνο ζην εζσηεξηθφ ηεο εγθαηάζηαζεο 

θαη αλαιακβάλεη θαη ηελ επζχλε αζθάιηζεο θαη απαζθάιηζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ρψξσλ. 

 

Δξγαδόκελνη 3 

Δπηπιένλ έλα (1) άηνκν σο ελδηάκεζνο θχιαθαο αζθαιείαο κεηαμχ ηνπ σξαξίνπ Α & Β θπιαθήο , ηνπ 

νπνίνπ ηα θαζήθνληα θαη ην αθξηβέο σξάξην ζα θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο θαη 

θχιαμεο. 
 

πλνιηθά άηνκα 7 
Δπίζεο κεραλνθίλεην πεξίπνιν(patrol) αλά κία ψξα κε ππνρξεσηηθά ζεκεία ειέγρνπ πξνζσπηθνχ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ ζην Παγθξήηην ζηάδην θαη απφ ψξεο 23.00 – 07.00 θαζεκεξηλά. 

Σν κεραλνθίλεην απηφ πεξίπνιν πέξαλ ησλ παξαπάλσ επηιακβάλεηαη θαη φισλ ησλ εθηάθησλ 

πεξηζηαηθψλ ην αξγφηεξν ζε 10 ιεπηά απφ ηελ θιήζε.  

Σν σξάξην εξγαζίαο ησλ θπιάθσλ αιιά θαη ην δξνκνιφγην ηνπ κεραλνθίλεηνπ πεξηπφινπ,  είλαη επζχλε 

ηνπ αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη πξέπεη λα ζπκθσλεζεί κε ηελ γεληθή δηεχζπλζε 

θαη ηελ δηεχζπλζε  αζθαιείαο ηεο ΑΑΗ Α.Δ ζχκθσλα κε ηηο ιεηηνπξγηθέο θαη ινηπέο  αλάγθεο ηνπ 

γπκλαζηεξίνπ. 

2. Σελ παξαθνινχζεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο εγθαηάζηαζεο θαη µε πεξηπνιίεο  θαηά ηηο λπρηεξηλέο 

ψξεο. 

3. Σελ ρξεζηκνπνίεζε πξνζσπηθνχ ην νπνίν είλαη εθπαηδεπκέλν ψζηε λα επηηπγράλεηαη µε ηνλ θαιχηεξν 

ηξφπν ε απνηξνπή πηζαλψλ απεηιψλ, φπσο: 

 Δίζνδνο µε εμνπζηνδνηνπκέλσλ (πεδψλ- νρεκάησλ) ζην ρψξν 

 Κινπέο πιηθψλ 

 Φζνξέο - βαλδαιηζµνί 

 ∆νιηνθζνξέο 

 Σξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο 

 Φπζηθέο θαηαζηξνθέο 

 Κίλδπλνη θαηά ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ επηζθεπηψλ 

 Σελ εθαξκνγή φισλ ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην γεληθφ ζρέδην αζθαιείαο  

ηεο ΑΑΗ Α.Δ. γηα δηαρείξηζε έθηαθησλ αλαγθψλ. 
 

Α. ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

Ο ζπκκεηέρσλ(αλάδνρνο) ππνρξενχηαη: 

 λα ηεξεί βηβιίν ζπκβάλησλ ζε θάζε πφζην, φπνπ ζα θαηαγξάθνληαη ε έλαξμε αλάιεςεο θαη ιήμεο ηεο 

ππεξεζίαο  θάζε θχιαθα, ηα ηπρφλ ζπκβάληα, θαζψο θαη δηαπηζηψζεηο θχιαμεο ή πεξηπνιίαο ζε θάζε ζέζε 

θχιαμεο.  Σν βηβιίν απηφ ζα ειέγρεηαη θαη ζα ζεσξείηαη πεξηνδηθά απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο ΑΑΗ Α.Δ. 

 Γηα ιφγνπο αζθαιείαο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηελ ΑΑΗ Α.Δ. γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζα 

απαζρνιείηαη κε ηελ ππνβνιή θαηάζηαζεο πξνζσπηθνχ κε ηα πιήξε ζηνηρεία ηαπηφηεηνο ή ηεο άδεηαο 

εξγαζίαο (θαη θσηναληίγξαθα απηψλ). Δπίζεο ελεκέξσζε πξέπεη λα γίλεηαη ζε πεξίπησζε ηπρφλ αιιαγψλ 

πξνζσπηθνχ πξηλ ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπ θαη ζχκθσλε γλψκε ηεο αξκφδηαο Γλζεο Αζθαιείαο  

 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί φινπο ηνπο Διιεληθνχο Νφκνπο ηνπο ζρεηηθνύο κε ηελ εξγαζία 

(Δξγαηηθή Ννκνζεζία) θαη ηηο δηαηάμεηο γηα ακνηβέο, σξάξην εξγαζίαο, θνηλσληθώλ παξνρώλ, 

απνδεκηώζεσλ, θόξσλ θ.ι.π., επζχλεηαη δε έλαληη ησλ ειιεληθψλ αξρψλ γηα ηελ ηήξεζε θάζε ππνρξέσζεο 

πνπ πξνθχπηεη απφ απηέο. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη φιεο ηνπ ηηο ππνρξεψζεηο απέλαληη ζην 
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Γεκφζην , ηνλ Γήκν θαη  θάζε ηξίην θαη παξαδίδεη θάζε ηξίκελν αληίγξαθα κηζζνδνηηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ζηελ αξκφδηα δλζε αζθαιείαο ηεο ΑΑΗ Α.Δ. 

 Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί ηνπο θάζε είδνπο θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ην απαζρνινχκελν απ' απηφλ 

πξνζσπηθφ, είηε απηνί απνξξένπλ απφ ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία (άδεηεο αλππαίηηνπ θσιχκαηνο θιπ.) είηε 

απφ ηελ αζθαιηζηηθή λνκνζεζία θξαηήζεηο ππέξ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ, εξγαηηθά αηπρήκαηα θιπ.), 

είηε απφ πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο (θαζνξηζκφο κηζζψλ θαη εκεξνκηζζίσλ θιπ.) είηε απφ άιινπο 

γεληθνχο θαλφλεο (σξάξην εξγαζίαο θιπ.). Γηα θάζε πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ αλαδφρνπ επζχλεηαη ίδηνο.   

 Η ΑΑΗ   Α.Δ  δελ ζα θέξεη θακία επζχλε ζε πεξίπησζε εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο. Ωζαχησο, δελ ζα θέξεη 

θακία απνιχησο αζηηθή ή πνηληθή επζχλε ζε πεξίπησζε πξφθιεζεο αηπρήκαηνο ζε ηξίηνπο, επζχλε ηελ 

νπνία αλαπιεξψλεη θαζ' νινθιεξίαλ ν αλάδνρνο. 

 Ο Τπεχζπλνο ηνπ αλαδφρνπ ππνρξενχηαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηηο ππεξεζίεο αζθαιείαο ηεο ΑΑΗ Α.Δ.  θαη 

ηελ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη ηνλ Σερληθφ Αζθαιείαο ηνπ Φνξέα γηα ηελ εθπφλεζε θαη εθαξκνγή 

κέηξσλ αζθαιείαο , γηα πεξηπηψζεηο  εθηάθησλ γεγνλφησλ ή εθδειψζεσλ αζιεηηθψλ ή άιισλ εληφο ηνπ 

ζηαδίνπ , πνπ δελ είλαη αξκνδηφηεηαο ηεο ΔΛ.Α, εθαξκφδεη ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα αζθαιείαο θαη 

ππνρξενχηαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο αξκφδηαο δλζεο γηα πξαγκαηνπνίεζε αζθήζεσλ  εθαξκνγήο (επί ησλ 

ζρεδίσλ) ηνπιάρηζηνλ αλά ηεηξάκελν. 

 Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ζε πεξίπησζε εμαθξίβσζεο ηέιεζεο πνηληθψλ αδηθεκάησλ θαηά ηελ εθηέιεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπ , ελεκεξψλεη άκεζα ηηο αξκφδηεο  αζηπλνκηθέο αξρέο θαη ηηο ππεξεζίεο αζθαιείαο ηνπ 

ζηαδίνπ. 

 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί εγγξάθσο θαη εγθαίξσο ζε θάζε κέινο ηνπ απαζρνινχκελνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ φηη : Ο αλάδνρνο ζα είλαη Οςδεμία εξάπηηζη και επγαζιακή ή άλλη νόμιμη ζσέζη έσει με ηην 

ΑΑΗ Α.Ε. ένανηι αςηού ηος πποζυπικού θα ςπέσει αςηόρ και μόνον όλερ ηιρ εκ ηος νόμος και ηηρ ζύμβαζηρ 

ποινικέρ εςθύνερ και ςποσπεώζειρ. 

 ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε είδνπο δεκηάο ή βιάβεο πνπ ζα πξνθιεζεί ζην πξνζσπηθφ θαη ζηνπο 

ρψξνπο θχιαμεο, εθ’ φζνλ απηή νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ησλ ππαιιήισλ ηνπ ηδίνπ (αλαδφρνπ) ή ησλ 

εξγαζηψλ ηνπ. Ο απαηηνύκελνο θαηά λόκν εμνπιηζκόο, αηνκηθά εθόδηα θαη εμεηδηθεπκέλνο ξνπρηζκόο 

ηνπ πξνζσπηθνύ θύιαμεο, επηβαξύλεη ηνλ αλάδνρν. 

 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνθαζηζηά ακέζσο θάζε έιιεηςε θαη παξάιεηςε ή πιεκκειή εξγαζία πνπ ζα 

παξαηεξείηαη θαη γλσζηνπνηείηαη ζ’ απηφλ απφ ην αξκφδην ηκήκα ηεο ΑΑΗ Α.Δ.. Δάλ ν αλάδνρνο δελ 

θξνληίδεη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο έιιεηςεο ή παξάιεηςεο ή πιεκκεινχο 

εξγαζίαο, ζα επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα πνζνχ έσο θαη ηνπ 50% ηεο κεληαίαο ακνηβήο πξν θξαηήζεσλ, 

αλάινγα κα ηελ βαξχηεηα ηεο πξάμεσο ή παξαιείςεσο θαηά ηελ ειεχζεξε θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, 

παξαθξαηνχκελε απφ ηε κεληαία ακνηβή. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο ε πην πάλσ ξήηξα δηπιαζηάδεηαη, ηεο 

Τπεξεζίαο δηαηεξνχζεο ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο θαη θήξπμεο ηνπ αλαδφρνπ έθπησηνπ. 

 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά πξνζσπηθφ ην νπνίν λα είλαη αζθαιηζκέλν, 

εηδηθεπκέλν, πγηέο, άξηζην ζηελ εηδηθφηεηα ηνπ. Δγγπάηαη φηη δελ ζα απαζρνιήζεη ή ζα εθκεηαιιεπζεί 

αλήιηθνπο θάησ ησλ 18 εηψλ ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή θαη δηεζλή λνκνζεζία.  

 Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε θαη επζχλε, λα παίξλεη φια ηα κέηξα πνπ πξέπεη γηα ηελ αζθάιεηα  θαη πγηεηλή 

ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ ζηνπο ρψξνπο ηεο ΑΑΗ Α.Δ, γηα ηελ πξφιεςε 

αηπρεκάησλ ή δεκηψλ, ζε νπνηαδήπνηε πξφζσπα ή πξάγκαηα.  

 Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ πνπ απαζρνιείηαη ζηελ θχιαμε ηνπ ζηαδίνπ  θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 

παξνχζα , ππνρξενχηαη πέξαλ ησλ άιισλ θαη λα εθηειεί θάζε εληνιή πνπ αθνξά ηελ θχιαμε θαη αζθάιεηα 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ζεαηψλ, επηζθεπηψλ  αιιά θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ζηαδίνπ θαη πνπ 

εθδίδεηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο αζθαιείαο ηεο ΑΑΗ .Α.Δ. ή ηελ δηνίθεζε απηνχ. 

 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα 

είλαη απνθιεηζηηθφο θαη κφλνο ππεχζπλνο  έλαληη φισλ πνηληθά, αζηηθά θαη δηνηθεηηθά γηα θάζε αηχρεκα 

πνπ ήζειε ζπκβεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ. Γηεπθξηλίδεηαη ξεηά φηη ε ΑΑΗ Α.Δ, δελ έρεη θακία αζηηθή ή πνηληθή 

ή νπνηαδήπνηε άιιε επζχλε γηα θάζε αμίσζε εθ κέξνπο νηνπδήπνηε κηζζσηνχ ηνπ αλαδφρνπ θαη ε 

ππνρξέσζε ηεο εμαληιείηαη πιήξσο κε ηελ θαηαβνιή ηεο θαηά κήλα ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ.  

 Η Αλαζέηνπζα Αξρή απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε απφ ηπρφλ αηχρεκα ή απφ θάζε άιιε 

αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

 Σν απαζρνινχκελν απφ ηνλ αλάδνρν πξνζσπηθνχ, νθείιεη λα είλαη  έλζηνιν θαηά ηα πξνβιεπόκελα  θαη 

άςνγν ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνο ην ινηπφ πξνζσπηθφ ηεο ΑΑΗ Α.Δ. αιιά θαη πξνο ηξίηνπο. Ο Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα αληηθαζηζηά ακέζσο θαη ρσξίο αληηξξήζεηο θαη ρξνλνηξηβή θάζε κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπ, ην νπνίν ζα θξηζεί δηθαηνινγεκέλα απφ ηελ Γηνίθεζε ηεο ΑΑΗ Α.Δ ή ηεο αξκφδηαο Γλζεο αζθαιείαο, 

σο «αθαηάιιειν» γηα αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ή γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, κφιηο εηδνπνηεζεί 

ζρεηηθά,(εγγξάθσο) απφ ηελ ΑΑΗ Α.Δ.  
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 Απαγνξεχεηαη ε αλαδνρή απφ άιιν πξφζσπν νπνηνλδήπνηε δηθαησκάησλ ηνπ εξγνιήπηε πνπ ζα απνξξένπλ 

απφ ηε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί θαη ε εθρψξεζε θαη ελερπξίαζε νπνηνλδήπνηε απαηηήζεσλ ηνπ 

εξγνιήπηε. 

 Γηα ηε θχιαμε ηνπ ζηαδίνπ , ζα ρξεζηκνπνηείηαη ππνρξεσηηθά πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ θαη φρη άιιεο 

εηαηξείαο. 

 Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ 

ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

 Ο αλάδνρνο εγγπάηαη φηη ην Έξγν ζα εθηειεζζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο πξνθήξπμεο, 

ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπ ή φπσο ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαηά ηελ εθηέιεζε 

ηνπ Έξγνπ. 

 Ο αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα επηθαιεζζεί ιφγν αλσηέξαο βίαο γηα ηε κε εκπξφζεζκε θαη ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ηεο ζπκβάζεσο εθηέιεζεο απηήο, νχηε δχλαηαη λα απαιιαγεί απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ηνλ βαξχλνπλ 

απφ ηε ζχκβαζε, εάλ δελ επηθαιεζζεί θαη απνδείμεη ηα πεξηζηαηηθά ηεο αλσηέξαο βίαο, εληφο 15 εξγάζηκσλ 

εκεξψλ  απφ ηφηε πνπ έιαβαλ ρψξα ηα πεξηζηαηηθά απηά. 

 Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη  ηελ ππνρξέσζε λα κεξηκλήζεη ψζηε λα απνθχγεη πεξίπησζε θελψλ ζην 

πξνζσπηθφ ηνπ ζε πεξίπησζε απεξγίαο ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ. 

 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ ηήξεζε βηβιίνπ δηαρείξηζεο,  θιεηδνζήθεο αζθαιείαο θαη θιεηδηψλ ηνπ 

γπκλαζηεξίνπ. Η δηάζεζε ησλ θιεηδηψλ γίλεηαη κε ρξενπίζησζε κεηά απφ έγθξηζε ηεο δλζεο Αζθαιείαο ή 

ηεο δηνίθεζεο . 

 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηνλ Έιεγρν θαη επηηήξεζε ησλ επη µέξνπο εγθαηαζηάζεσλ, µε ζπρλέο πεξηπνιίεο 

εληφο ηεο  εζσηεξηθήο πεξηµέηξνπ ηνπο θαη εληφο ησλ θηεξίσλ ηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πεξηπνιηψλ ν 

θχιαθαο ζα έρεη αζθαιίζεη ην ρψξν θχιαμεο ηνπ θαη ζα θέξεη µαδί ηνπ θαθφ θαη θηλεηφ ηειέθσλν ή 

ελδνεπηθνηλσλία. 

 Η επηρείξεζε παξνρήο ππεξεζηψλ αζθαιείαο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηεί ζηνιή γηα ην απαζρνινχκελν 

απφ απηή πξνζσπηθφ αζθαιείαο. (Αξζξν 2.5 Ν.3707/2008) κε ζρεηηθή άδεηα απφ ην ππνπξγείν Δζλ. 

Ακχλεο, ε νπνία θαηαηίζεηαη ζηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο. 

 Σν πξνζσπηθφ αζθαιείαο απαηηείηαη λα θαηέρεη άδεηα εξγαζίαο Α'  θαηεγνξίαο αλάινγε κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξφθεηηαη λα αζθήζεη. Η άδεηα εξγαζίαο εθδίδεηαη απφ ηελ Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε ηνπ 

λνκνχ ή ηε Γηεχζπλζε Αζθάιεηαο ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπ (Αληίγξαθα ζρεηηθψλ αδεηψλ θαηαηίζεληαη θαηά 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο αλαδφρνπ) 
 

ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ  

1. Οη επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ αζθαιείαο ππνρξενχληαη: 

  λα θέξνπλ ζηελ επσλπκία ηνπο ηε θξάζε «ηδησηηθή επηρείξεζε παξνρήο ππεξεζηψλ αζθαιείαο» θαη ζηα 

έγγξαθά ηνπο ηνλ αξηζκφ ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπο, 

 λα εθπαηδεχνπλ ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ αζθαιείαο, αλάινγα κε ηα θαζήθνληα πνπ ηνπ αλα-

ηίζεληαη, 

 λα κελ ρξεζηκνπνηνχλ, ηδίσο ζηα απηνθίλεηα θαη ηηο κνηνζηθιέηεο, ζήκαηα, απηνθφιιεηεο ή κε ηαηλίεο ή 

ρξσκαηηζκφ, πνπ θαζηζηνχλ ηελ εμσηεξηθή ηνπο εκθάληζε φκνηα ή παξεκθεξή κε εθείλε ησλ κέζσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζψκαηα αζθαιείαο θαη λα κελ θέξνπλ ζπζθεπέο ερεηηθήο ή θσηεηλήο πξνεηδνπνίεζεο 

(ζεηξήλεο, θάξνπο). ζη. λα κελ ζίγνπλ, θαηά ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, ηα θάζε είδνπο 

ζπληαγκαηηθψο θαηνρπξσκέλα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ, 

   λα κελ ρξεζηκνπνηνχλ κέζα θαη κεζφδνπο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ δεκία, βιάβε, ελφριεζε ζε 

ηξίηνπο ή λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ. Η ρξήζε ζθχισλ ζε δεκφζηνπο θαη γεληθά 

πξνζηηνχο ζην θνηλφ ρψξνπο, απαγνξεχεηαη. Η ρξήζε απηψλ επηηξέπεηαη κφλν ζην εζσηεξηθφ ησλ 

θπιαζζφκελσλ θηηξίσλ θαη ηδηνθηεζηψλ ή ζε πεξίθιεηζηνπο ρψξνπο, 

 Να ππνβάιινπλ αλά κήλα ζηηο θαηά ηφπνπο αζηπλνκηθέο αξρέο θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 

απαζρνινχλ ζηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ηνπο, θαζψο θαη ηνπο ρψξνπο δηάζεζήο ηνπ, 

 

2.   Σν πξνζσπηθφ αζθαιείαο ππνρξενχηαη: 

  Να κε ρξεζηκνπνηεί, ηνλ ηίηιν «αζηπλνκηθφο» ή ιέμεηο ή θξάζεηο ηθαλέο λα παξαπιαλήζνπλ ην θνηλφ φηη 

αληηπξνζσπεχεη δεκφζηα αξρή θαη ηδηαίηεξα αζηπλνκηθή. 

 Να γλσζηνπνηεί εληφο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξψλ ζην Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θάζε 

κεηαβνιή ησλ αξρηθψλ πξνυπνζέζεσλ ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο εξγαζίαο πνπ ην αθνξά. 

 

                                                       ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΡΓΟΤ 

Η δηάξθεηα ηνπ «Έξγνπ» αλέξρεηαη ζε δψδεθα (12) κήλεο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο  θαη  365 εκέξεο κεηά ηελ ππνγξαθή ζηηο  07.30 ώξα. Σπρφλ κνλνκεξή απφ πιεπξάο ΑΑΗ Α.Δ 
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παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο  (κέρξη αλάιεςεο θαζεθφλησλ ηνπ λένπ αλαδφρνπ κεηά απφ δεκφζην 

δηαγσληζκφ) θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην θεθάιαην ΤΜΒΑΗ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα ππεξβαίλεη ην 

ήκηζπ ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο,  ήηνη ηνπο έμη κήλεο. 
 

Ο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ  162.580,66 €  θαη αλαιχεηαη ζε: Καζαξή αμία: 

131.113,43 € & Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 31.467,22 €,  ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ – 

εμφδσλ ηεο ΑΑΗ – ΑΔ ΟΣΑ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018. 
 

Με απφθαζε ηνπ Γ..ΑΑΗ.ΑΔ θαη απνδνρή απφ πιεπξάο αλάδνρνπ, ε ζχκβαζε απηή κπνξεί λα αλαλεσζεί 

κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ αλνηθηνχ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ κε ην ίδην αληηθείκελν ην νπνίν 

επεμεξγάδεηαη ε αξκφδην ππεξεζία ηεο ΑΑΗ Δ ΟΣΑ,  κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. 

 

 
 

ΓΔΝΗΚΖ – ΔΗ∆ΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ  ΤΠΟΥΡΔΧ ΔΧ Ν 

Άξζξν 1ν Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο 
1. Σν αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε δηεηή επί εηθνζηηεηξάσξε βάζε θχιαμε ησλ δεκνηηθψλ 

αζιεηηθψλ Κέληξσλ ηνπ Γήκνπ  Ηξαθιείνπ φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ Σερληθή Έθζεζε. 

2. Η αξρηθή αμία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εξγνιαβίαο αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζην πνζφ ησλ  162.580,66 € κε Φ.Π.Α. 

Άξζξν 2ν Ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 

Η αλσηέξσ εξγαζία ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο : 

•  Σνπ Π.∆. 28/80 <Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ ΟΣΑ 

•  Σνπ Ν. 3463/06 «∆εκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηνλ Ν. 

3731/08 

•  Σνπ Ν 3852/10 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο ∆ηνίθεζεο – Πξφγξακκα 

Καιιηθξάηεο» 

•  Σνπ Ν 4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε 

δηνίθεζε». 

•  Σνπ Νφκνπ 4281/2014.<Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα 

Τπνπξγείνπ νηθνλνκηθψλ θαη άιιεο  δηαηάμεηο. 

•  Σνπ Ν 4320/2015 « Ρπζκίζεηο γηα ηε ιήςε άκεζσλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο 

θξίζεο, ηελ νξγάλσζε ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ Κπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

•  Σελ απφθαζε 47/2016 ηνπ Γηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Αλάπηπμεο Αζιεηηζκνχ Ηξαθιείνπ ΑΔ ΟΣΑ 

•  Σνλ θαλνληζκφ πξνκεζεηψλ θαη έξγσλ ηεο Αλάπηπμεο Αζιεηηζκνχ Ηξαθιείνπ ΑΔ ΟΣΑ 
 

ΑΡΘΡΟ 3ν:πκβαηηθά ζηνηρεία 

Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο αλάζεζεο απηήο είλαη ηα αθφινπζα: 

α) Η δηαθήξπμε δεκνπξαζίαο  

β)  Σν Σηκνιφγην πξνζθνξάο  

γ)  Ο  Πξνυπνινγηζκφο 

ε)  Η Γεληθή –Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

ζη) Σερληθή Πεξηγξαθή ηεο Δξγαζίαο. 
 

Άξζξν 4ν Πξνζεζκίεο απνπεξάησζεο ησλ εξγαζηώλ 
Ωο ζπλνιηθφο ρξφλνο πεξαίσζεο ηεο ζχκβαζεο νξίδνληαη νη δψδεθα  (12) κήλεο. 

Ο αλάδνρνο κεηά απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ηνπ ζα πξέπεη λα μεθηλά λα παξέρεη ηεο ππεξεζίεο ηνπ  ην πνιχ 

εληφο δχν εκεξψλ ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα ηνπ ππνδεηθλχνληαη απφ ηελ ππεξεζία θαη αλαθέξνληαη θαη ζηελ 

δηαθήξπμε θαη ζα δηαζέηεη ηνλ απαξαίηεην αξηζκφ  θπιάθσλ, έηζη ψζηε λα  αληαπνθξηζεί άκεζα ζηηο αλάγθεο 

θχιαμεο ησλ Γεκνηηθψλ Αζιεηηθψλ Κέληξσλ. 
  
 Άξζξν 5ν: Τπνγξαθή ζύκβαζεο 

Ο αλάδνρνο πνπ θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα ππνρξενχηαη εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

αλαθνίλσζεο λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Τπνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή 

θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο,, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ.  

Η εγγχεζε ζα θαηαηεζεί θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη κέζα ζηελ πξναλαθεξφκελε ρξνληθή πξνζεζκία λα 

ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε πνπ έγηλε ζην φλνκα 
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ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηή κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ 

θαη ηελ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ λνκνζεζία. 
 

Άξζξν 6ν: ύκβαζε 
Η ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη απφ ηελ ππεξεζία θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. Η ζχκβαζε 

ζπληάζζεηαη κε βάζεη ησλ φξσλ ηεο Γεληθήο & Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

κεηνδφηε πνπ έγηλε απνδεθηή απφ ηελ θαηά Νφκν Δπηηξνπή. 

Η ζχκβαζε δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα 

εμήο : 

 Σνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

 Σα ζπκβαιιφκελα κέξε, θαζψο θαη ηα πξφζσπα πνπ δεζκεχνπλ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο. 

 Σελ ζπκθσλεζείζα ηηκή. 

 Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο απνξξένπλ ππνρξεψζεηο γηα λα    πξαγκαηνπνηεζνχλ 

εξγαζίεο, αληίζηνηρα βάζεη θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπ κεηνδφηε. 

 Σηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο. 

 Σνλ ηξφπν πιεξσκήο. 

 Σηο δηαηάμεηο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο 

 Σνλ ηξφπν επίιπζεο δηαθφξσλ. 

Η ζχκβαζε ππνγξάθεηαη γηα ηελ Αλάπηπμε Αζιεηηζκνχ Ηξαθιείνπ ΑΔ ΟΣΑ απφ ηνλ  Πξφεδξν ηεο, κεηά απφ 

ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 
 

Άξζξν 7ν Πνηόηεηα Δξγαζηώλ-Καθνηερλίεο 

Όιεο νη ππεξεζίεο πνπ ζα παξαζρεζνχλ ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ηεο Δξγαζίαο  θαη  

ηηο έγγξαθεο εληνιέο θαη νδεγίεο ηεο επηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο, ή ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ηεο ΑΑΗ 

ΑΔ ΟΣΑ.. 

Αλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ήζειε δηαπηζησζεί φηη έρνπλ εθηειεζζεί εξγαζίεο πιεκκειείο ή θαθφηερλεο 

θαη φρη ζχκθσλεο κε ηα αλσηέξσ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Π.∆. 28/80 
 

Άξζξν 8ν Δπηκεηξήζεηο. 
ε θάζε ηηκνιφγην πνπ ν αλάδνρνο θαηαζέηεη, είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηνλ ζπλνδεχεη κε αλαιπηηθφ πίλαθα –

ρξνλνδηάγξακκα ππεξεζηψλ, ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη απφ ηελ ππεξεζία, ζηνλ νπνίν ζα θαίλνληαη αλαιπηηθά 

θαη ζπγθεληξσηηθά νη ρψξνη επέκβαζεο θαη νη επηκέξνπο ππεξεζίεο. 
 

Άξζξν 9ν: Σξόπνο πιεξσκήο 
Η πίζησζε πξνέξρεηαη απφ ηαθηηθά έζνδα ηεο Αλάπηπμε Αζιεηηζκνχ Ηξαθιείνπ ΑΔ ΟΣΑ  γηα ην έηνο   2018 .  

Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην Σακείν ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ  θαη κεηά απφ ηελ έθδνζε ηνπ 

αλάινγνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο ην νπνίν ζα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. 
 

Άξζξν 10ν: Φόξνη, Σέιε, Κξαηήζεηο 
Ο θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.) βαξχλεη ηνλ θχξην ηεο εξγαζίαο. Γηα ηηο πιεξσκέο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 1239/82 κε ηηο νπνίεο ζεζπίδεηαη ππνρξέσζε ησλ αξκνδίσλ δεκνζίσλ αξρψλ λα δεηνχλ 

βεβαίσζε ηνπ Ι.Κ.Α. πεξί ππάξμεσο ή κε νθεηιήο γηα θάζε εμφθιεζε ή ηκεκαηηθή θαηαβνιή ρξεκάησλ θαη λα 

παξαθξαηνχλ ηελ νθεηιή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Ι.Κ.Α. 
 

Άξζξν 11: Έμνδα Γεκνζηεύζεσλ 
Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ζηνλ ειιεληθφ ηχπν βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 
 

                                                       ∆ΗΑΡΚΔΗΑ  ΔΡΓΟΤ 

 

Η δηάξθεηα ηνπ «Έξγνπ» αλέξρεηαη ζε δψδεθα (12) κήλεο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο  θαη  365 εκέξεο κεηά ηελ ππνγξαθή ζηηο  07.30 ώξα. Σπρφλ κνλνκεξή απφ πιεπξάο ΑΑΗ Α.Δ 

παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο  (κέρξη αλάιεςεο θαζεθφλησλ ηνπ λένπ αλαδφρνπ κεηά απφ δεκφζην 

δηαγσληζκφ) θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην θεθάιαην ΤΜΒΑΗ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα ππεξβαίλεη ην 

ήκηζπ ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο,  ήηνη ηνπο έμη κήλεο. 

Ο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ  162.580,66  €   θαη αλαιχεηαη ζε: Καζαξή αμία: 

131.113,43 € & Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 31.467,22 €,  ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ – 

εμφδσλ ηεο ΑΑΗ – ΑΔ ΟΣΑ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018. 
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Με απφθαζε ηνπ Γ..ΑΑΗ.ΑΔ θαη απνδνρή απφ πιεπξάο αλάδνρνπ, ε ζχκβαζε απηή κπνξεί λα αλαλεσζεί 

κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ αλνηθηνχ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ κε ην ίδην αληηθείκελν ην νπνίν 

επεμεξγάδεηαη ε αξκφδην ππεξεζία ηεο ΑΑΗ Δ ΟΣΑ,  κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. 

                           
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

 

Πεξηγξαθή Μήλεο  πλνιηθό Κόζηνο 

πξν ΦΠΑ (24%)  

Σειηθό Κόζηνο 

κε ΦΠΑ (24%)  

Δηήζηα Φχιαμε  ησλ Γεκνηηθψλ 

Αζιεηηθψλ Κέληξσλ Ηξαθιείνπ 
12 131.113,44 € 162.580,66  € 

 

 

 

 
ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

1. Η Αλάπηπμε Αζιεηηζκνχ Ηξαθιείνπ ΑΔ ΟΣΑ κε δηεχζπλζε ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΠΤΡΟΤ ΜΟΤΣΑΚΛΗ , 

ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ ΣΑΓΙΟ, ΠΔΡΙΟΥΗ ΛΙΝΣΟ, 71303, Σει: +30 2810  2810 264568, Fax: +30 2810 264568 / 

2810 264561  επαλα-πξνθεξύζζεη  Ζιεθηξνληθό Αλνηθηό Γεκόζην Μεηνδνηηθό Γηαγσληζκό γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζηώλ γηα ηελ «Δηήζηα Φύιαμε ησλ Γεκνηηθώλ Αζιεηηθώλ Κέληξσλ Ζξαθιείνπ», κε 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή πξνζθνξάο γηα ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ εξγαζηψλ, ζε επξψ, 

φπσο ζα πξνθχςεη απφ ηελ πξνζθνξά ησλ ππνςεθίσλ. Η πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ηνπο φξνπο 

ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

2. Ο ζπλνιηθφο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο είλαη 162.580,66 € κε ην Φ.Π.Α. (24% )   

3. Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πιήξεο πζηήκαηνο 

Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ.) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

http://www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν πιήξεο ζψκα ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα 

αλαξηεζεί ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.pdf), ζηε δηαδηθηπαθή πχιε http://www.promitheus.gov.gr ηνπ 

Δ..Η.ΓΗ.. Δπίζεο ζα παξέρεηαη ειεχζεξε, άκεζε θαη πξφζβαζε ζηε πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θαη ηα 

ινηπά ηεχρε ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Ηξαθιείνπ http:// www.heraklion.gr  & 

http:// www.aahaeota.gr. 
 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ :  
Η Γηαδηθηπαθή πχιε  http://www.promitheus.gov.gr  ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. (Α/Α ΤΣΖΜΑΣΟ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ  24658) 
 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΗ ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ:  

08/08/2018 θαη ψξα 22:00 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ θαη ώξα ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ:  

08/09/2018 θαη ψξα 15:00 
 

4. Γηα ηελ αλσηέξσ δεκνπξαζία δεθηνί ζην δηαγσληζκφ γίλνληαη: 

α. Όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο 

β. Οη ζπλεηαηξηζκνί θαη 

γ. Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά 

δ. Κνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ 
 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο (Πάξνρνη) απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ 

ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ 

ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Δ..Η.ΓΗ. – Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr.  
 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο εθαξκνγήο πνπ παξέρεηαη απφ ην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ 

δηαγσληζκνχ, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε http://www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Η.Γ.Η.. θαη θέξνπλ ςεθηαθή 

ππνγξαθή. Αηηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ ππνβάιινληαη κφλν απφ εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα  

νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη 

θσδηθφ πξφζβαζεο). Σα ππφςε αηηήκαηα/εξσηήκαηα ππνβάιινληαη απνθιεηζηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα, εληφο 

ησλ πξνζεζκηψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ Γηαθήξπμε θαη ζα απεπζχλνληαη ζηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην 

Γηαγσληζκφ ή ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.heraklion.gr/
http://www.aahaeota.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο 

ζην χζηεκα.  

5. Κάζε πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ 

πνπ ζα θαιχπηεη ην 2% ηεο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο πξν Φ.Π.Α (άξζξν 157 παξ. 1α ηνπ Ν. 

4281/2014), ήηνη 2.622,27 €. 

6. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ησλ αλαθνηλψζεσλ θαη ηπρφλ επαλαιεπηηθψλ δηαγσληζκψλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν 

βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 
 

Να δημοζιεςθεί μία θοπά ζηιρ οικονομικέρ εθημεπίδερ. Α) Γενική Δημοππαζιών, ζηην ημεπήζια  εθημεπίδα Παηπίρ 

και ζηη εβδομαδιαία εθημεπίδα Άποτη ηος Νόηος. 
 

ΓΔΝΗΚΖ – ΔΗ∆ΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ  ΤΠΟΥΡΔΧ ΔΧ Ν 

 

Άξζξν 1ν Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο 
1. Σν αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε δηεηή επί εηθνζηηεηξάσξε βάζε θχιαμε ησλ 

δεκνηηθψλ αζιεηηθψλ Κέληξσλ ηνπ Γήκνπ  Ηξαθιείνπ φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ Σερληθή 

Έθζεζε. 

2. Η αξρηθή αμία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εξγνιαβίαο αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζην πνζφ ησλ  162.580,66 

€ κε Φ.Π.Α. 

 

Άξζξν 2ν Ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 

Η αλσηέξσ εξγαζία ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο : 

• Σνπ Π.∆. 28/80 <Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ ΟΣΑ 

• Σνπ Ν. 3463/06 «∆εκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε 

ηνλ Ν. 3731/08 

• Σνπ Ν 3852/10 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο ∆ηνίθεζεο – 

Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» 

• Σνπ Ν 4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε 

δηνίθεζε». 

• Σνπ Νφκνπ 4281/2014.<Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά 

ζέκαηα Τπνπξγείνπ νηθνλνκηθψλ θαη άιιεο  δηαηάμεηο. 

• Σνπ Ν 4320/2015 « Ρπζκίζεηο γηα ηε ιήςε άκεζσλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

αλζξσπηζηηθήο θξίζεο, ηελ νξγάλσζε ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ Κπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο» 

• Σελ απφθαζε 47/2016 ηνπ Γηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Αλάπηπμεο Αζιεηηζκνχ Ηξαθιείνπ ΑΔ 

ΟΣΑ 

• Σνλ θαλνληζκφ πξνκεζεηψλ θαη έξγσλ ηεο Αλάπηπμεο Αζιεηηζκνχ Ηξαθιείνπ ΑΔ ΟΣΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 3ν:πκβαηηθά ζηνηρεία 

Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο αλάζεζεο απηήο είλαη ηα αθφινπζα: 

α) Η δηαθήξπμε δεκνπξαζίαο  

β)  Σν Σηκνιφγην πξνζθνξάο  

γ)  Ο  Πξνυπνινγηζκφο 

ε)  Η Γεληθή –Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

ζη) Σερληθή Πεξηγξαθή ηεο Δξγαζίαο. 

 

Άξζξν 4ν Πξνζεζκίεο απνπεξάησζεο ησλ εξγαζηώλ 
Ωο ζπλνιηθφο ρξφλνο πεξαίσζεο ηεο ζχκβαζεο νξίδνληαη νη εηθνζηηέζζεξηο   (24) κήλεο. 

Ο αλάδνρνο κεηά απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ηνπ ζα πξέπεη λα μεθηλά λα παξέρεη ηεο ππεξεζίεο ηνπ  

ην πνιχ εληφο δχν εκεξψλ ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα ηνπ ππνδεηθλχνληαη απφ ηελ ππεξεζία θαη 

αλαθέξνληαη θαη ζηελ δηαθήξπμε θαη ζα δηαζέηεη ηνλ απαξαίηεην αξηζκφ  θπιάθσλ, έηζη ψζηε λα  

αληαπνθξηζεί άκεζα ζηηο αλάγθεο θχιαμεο ησλ Γεκνηηθψλ Αζιεηηθψλ Κέληξσλ. 

  

 Άξζξν 5ν: Τπνγξαθή ζύκβαζεο 
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Ο αλάδνρνο πνπ θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα ππνρξενχηαη εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

αλαθνίλσζεο λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Τπνρξενχηαη λα θαηαζέζεη 

εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο,, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% 

επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ.  

Η εγγχεζε ζα θαηαηεζεί θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη κέζα ζηελ πξναλαθεξφκελε ρξνληθή 

πξνζεζκία λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ 

θαηαθχξσζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηή κε απφθαζε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ θαη ηελ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα ζηελ λνκνζεζία. 

 

Άξζξν 6ν: ύκβαζε 
Η ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη απφ ηελ ππεξεζία θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. Η ζχκβαζε 

ζπληάζζεηαη κε βάζεη ησλ φξσλ ηεο Γεληθήο & Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ θαη ηεο πξνζθνξάο 

ηνπ κεηνδφηε πνπ έγηλε απνδεθηή απφ ηελ θαηά Νφκν Δπηηξνπή. 

Η ζχκβαζε δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη πεξηιακβάλεη 

ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο : 

 -  Σνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

 -  Σα ζπκβαιιφκελα κέξε, θαζψο θαη ηα πξφζσπα πνπ δεζκεχνπλ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο. 

 -  Σελ ζπκθσλεζείζα ηηκή. 

 - Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο απνξξένπλ ππνρξεψζεηο γηα λα    

πξαγκαηνπνηεζνχλ εξγαζίεο, αληίζηνηρα βάζεη θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπ κεηνδφηε. 

 -  Σηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο. 

 -  Σνλ ηξφπν πιεξσκήο. 

 -  Σηο δηαηάμεηο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο 

 -  Σνλ ηξφπν επίιπζεο δηαθφξσλ. 

Η ζχκβαζε ππνγξάθεηαη γηα ηελ Αλάπηπμε Αζιεηηζκνχ Ηξαθιείνπ ΑΔ ΟΣΑ απφ ηνλ  Πξφεδξν ηεο, 

κεηά απφ ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

Άξζξν 7ν Πνηόηεηα Δξγαζηώλ-Καθνηερλίεο 

Όιεο νη ππεξεζίεο πνπ ζα παξαζρεζνχλ ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ηεο 

Δξγαζίαο  θαη  ηηο έγγξαθεο εληνιέο θαη νδεγίεο ηεο επηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο, ή ηνπο 

εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ.. 

Αλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ήζειε δηαπηζησζεί φηη έρνπλ εθηειεζζεί εξγαζίεο πιεκκειείο ή 

θαθφηερλεο θαη φρη ζχκθσλεο κε ηα αλσηέξσ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Π.∆. 28/80 

 

Άξζξν 8ν Δπηκεηξήζεηο. 
ε θάζε ηηκνιφγην πνπ ν αλάδνρνο θαηαζέηεη, είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηνλ ζπλνδεχεη κε αλαιπηηθφ 

πίλαθα –ρξνλνδηάγξακκα ππεξεζηψλ, ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη απφ ηελ ππεξεζία, ζηνλ νπνίν ζα 

θαίλνληαη αλαιπηηθά θαη ζπγθεληξσηηθά νη ρψξνη επέκβαζεο θαη νη επηκέξνπο ππεξεζίεο. 

 

Άξζξν 9ν: Σξόπνο πιεξσκήο 
Η πίζησζε πξνέξρεηαη απφ ηαθηηθά έζνδα ηεο Αλάπηπμε Αζιεηηζκνχ Ηξαθιείνπ ΑΔ ΟΣΑ  γηα ην έηνο   

2018 .  Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην Σακείν ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ  θαη κεηά απφ 

ηελ έθδνζε ηνπ αλάινγνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο ην νπνίν ζα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα λφκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

 

Άξζξν 10ν: Φόξνη, Σέιε, Κξαηήζεηο 
Ο θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.) βαξχλεη ηνλ θχξην ηεο εξγαζίαο. Γηα ηηο πιεξσκέο ηζρχνπλ νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 1239/82 κε ηηο νπνίεο ζεζπίδεηαη ππνρξέσζε ησλ αξκνδίσλ δεκνζίσλ 

αξρψλ λα δεηνχλ βεβαίσζε ηνπ Ι.Κ.Α. πεξί ππάξμεσο ή κε νθεηιήο γηα θάζε εμφθιεζε ή ηκεκαηηθή 

θαηαβνιή ρξεκάησλ θαη λα παξαθξαηνχλ ηελ νθεηιή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Ι.Κ.Α. 
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ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ -    ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΣΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΠΤΡΟΤ   ΜΟΤΣΑΚΛΗ  1, ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ   ΣΑΔΙΟ 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2810 264568    ◊ FAX :  +30 2810 264561 
 

 

Άξζξν 11: Έμνδα Γεκνζηεύζεσλ 
Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ζηνλ ειιεληθφ ηχπν βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

                                                       ∆ΗΑΡΚΔΗΑ  ΔΡΓΟΤ 

Η δηάξθεηα ηνπ «Έξγνπ» αλέξρεηαη ζε 12 κήλεο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο  θαη  365 εκέξεο κεηά ηελ ππνγξαθή ζηηο  07.30 ώξα. Σπρφλ κνλνκεξή απφ πιεπξάο ΑΑΗ 

Α.Δ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο  (κέρξη αλάιεςεο θαζεθφλησλ ηνπ λένπ αλαδφρνπ κεηά απφ 

δεκφζην δηαγσληζκφ) θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην θεθάιαην ΤΜΒΑΗ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα 

ππεξβαίλεη ην ήκηζπ ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο,  ήηνη ηνπο έμη κήλεο. 

 

Ο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ  162.580,66  €   

Με απφθαζε ηνπ Γ..ΑΑΗ.ΑΔ θαη απνδνρή απφ πιεπξάο αλάδνρνπ, ε ζχκβαζε απηή κπνξεί λα 

αλαλεσζεί κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ αλνηθηνχ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ κε ην ίδην 

αληηθείκελν ην νπνίν επεμεξγάδεηαη ε αξκφδην ππεξεζία ηεο ΑΑΗ Δ ΟΣΑ,  κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο. 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

 

 Πεξηγξαθή Μήλεο  πλνιηθό Κόζηνο 

πξν ΦΠΑ (24%)  

Σειηθό Κόζηνο 

κε ΦΠΑ (24%)  

Δηήζηα Φχιαμε  ησλ Γεκνηηθψλ 

Αζιεηηθψλ Κέληξσλ Ηξαθιείνπ 
12 131.113,44 € 162.580,66  € 

 

Δγθξίλεη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 162,580,66  €  θαη αλαιχεηαη ζε: Καζαξή αμία: 131.113,43 € & 

Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 31.467,22 €,  ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ ηεο ΑΑΗ – 

ΑΔ ΟΣΑ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018. 

Δγθξίλεη ηε δεκνζίεπζε πεξίιεςεο ηεο πξνθήξπμεο ζε δχν ηνπηθέο εθεκεξίδεο, θαη κηα εβδνκαδηαία 

εθεκεξίδα δεκνπξαζηψλ θαη ην ΦΔΚ 

Δμνπζηνδνηεί ην κέινο ηνπ Γ. θα. Μαξία Βηζθαδνπξνπ γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνγξαθή  ηεο 

αλάξηεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ  

Δμνπζηνδνηεί  ηελ επηηξνπή πξνκεζεηψλ θαη έξγσλ λα πξνρσξήζεη ζηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 

Έγηλε  απνθαζίζηεθε θαη ππνγξάθεθε 

Ο Πξόεδξνο                           Σα Μέιε 

(Αθνινπζνύλ νη ππνγξαθέο) 

       Αθξηβέο αληίγξαθν αηειέο γηα Γεκ. Τπεξεζία 

Ζξάθιεην  08  Απγνύζηνπ 2018 

Ο Γξακκαηέαο 
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