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ΑΠΟΦΑΖ ΑΡΗΘΜΟ:  48 
============================== 

(Απόζπαζκα από ην πξαθηηθό αξηζκόο:  07) 

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

ην Ηξάθιεην ζήκεξα Σξίηε 29/05/2018 θαη ώξα  14:00, ζπλήιζαλ  ζηα γξαθεία ηεο εηαηξίαο, κε ηελ 

επσλπκία «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ», ύζηεξα από 

ηελ ππ.  αξηζκ. πξση: 824/25.05.2018 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Βαξδαβά, νη 

θαησηέξσ πνπ απνηεινύλ ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην απηήο: 

 

1. Βαξδαβάο Κσλζηαληίλνο                  Πξόεδξνο 

2. Παηηαθόο Μαξίλνο                            Αληηπξόεδξνο 

3. Παλαγησηάθεο Φαίδσλ              Σαθηηθό Μέινο 

4. Μαξία Βηζθαδνύξνπ                         Σαθηηθό Μέινο 

5. Αληώλεο Κνηζηθάθεο                       Σαθηηθό Μέινο 

 

Απνπζίαδαλ αλ θαη θιήζεθαλ λόκηκα κε ηελ ππ.  αξηζκ. πξση: 824/25.05.2018 πξόζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Βαξδάβα, ε θα. Κνπηάληνπ  Όιγα, o θ.Gian Andrea Paolo 

Garancini, ν θ. Γαγθσλάθεο Δπζηξάηηνο θαη ε θα. Μαξία Καινπδηώηε, Σαθηηθά  Μέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.  

 

Γηαπηζησζείζεο ηεο απαξηίαο ζύκθσλα κε ην λόκν θαη ην θαηαζηαηηθό ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

πξνρσξεί ζηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο.  

 

Θέκα 3
o
: Γηελέξγεηα ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηνλ «Δηήζην Μηθξνβηνινγηθό θαη Υεκηθό 

έιεγρνο λεξώλ ρξήζεο θαη λεξώλ πηζίλαο  ησλ Γεκνηηθώλ Αζιεηηθώλ Κέληξσλ Ζξαθιείνπ. 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο ΑΑΗ -  ΑΔ ΟΣΑ, θ. Κσλζηαληίλνο Βαξδαβάο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηελ ππ. αξηζκ. 

πξση: 810/25.5.2018 εηζήγεζή ηνπ θαη ε νπνία έρεη σο εμήο:  

 

«Όπσο γλσξίδεηε ζηα πιαίζηα δηαθύιαμεο ηεο πγείαο θαη δηαηήξεζεο ηεο πγηεηλήο ζην θαιύηεξν 

δπλαηό επίπεδν ζε όιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο αξκνδηόηεηαο ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ, δηελεξγνύκε ειέγρνπο ησλ 

λεξώλ ρξήζεο θαη ησλ λεξώλ ζηηο πηζίλεο ηνπ Παγθξεηίνπ ηαδίνπ.  

 

Οη έιεγρνη απηνί, γίλνληαη απξνεηδνπνίεηα από αλεμάξηεην πηζηνπνηεκέλν  κηθξνβηνινγηθό εξγαζηήξην 

ζε ηαθηηθή βάζε ή εθηάθησο ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο πνπ πξνθύπηνπλ.   

 

Η πξνεγνύκελε αλαδνρή απηήο ηεο ππεξεζίαο από αλεμάξηεην εξγαζηήξην ιήγεη ζε ζύληνκν ρξνληθό 

δηάζηεκα θαη είλαη απαξαίηεην λα πξνρσξήζνπκε ζε  πξνθήξπμε  λένπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ εύξεζε  

αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα καο παξέρεη ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο. 

 

ε ζπλέρεηα κειέηεο πνπ δηεμήρζε κε δεδνκέλα από ηελ αγνξά εξγαζίαο, επηζπλάπηνληαη νη όξνη θαη 

πξνϋπνζέζεηο ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ν ηξόπνο δηεμαγσγήο 

ηνπ δηαγσληζκνύ, ε δηάξθεηα  ηεο αλαδνρήο θαη ν  ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο  θαηά ελέξγεηα ειέγρνπ.   

 

 Παξαθαιείζηε όπσο: 

 Δγθξίλεηε ηε δηελέξγεηα ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ «Δηήζηνο Μηθξνβηνινγηθόο θαη 

Υεκηθόο έιεγρνο λεξώλ ρξήζεο θαη λεξώλ πηζίλαο ησλ Γεκνηηθώλ Αζιεηηθώλ Κέληξσλ 

Ζξαθιείνπ.» 

 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ  
ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ  ΟΣΑ  

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

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ  
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 Δγθξίλεηε ηνπο όξνπο θαη  άξζξα  ηνπ δηαγσληζκνύ ζύκθσλα κε ηελ επηζπλαπηόκελε 

πξνθήξπμε.   

 Δγθξίλεηε ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ  2.579,20  €  θαη αλαιύεηαη ζε: θαζαξή αμία: 2.080,00 € & 

Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο: Φ.Π.Α.: 499,20 €, ζε βάξνο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ – εμόδσλ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017, ηεο Αλάπηπμεο Αζιεηηζκνύ Ηξαθιείνπ ΑΔ ΟΣΑ 

 Δμνπζηνδνηήζεηε ηελ  επηηξνπή πξνκεζεηώλ θαη έξγσλ  λα πξνρσξήζεη ζηε  δηελέξγεηα ηνπ 

ζρεηηθνύ δηαγσληζκνύ. 

 

Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηειηθά ν 

Πξόεδξνο ηεο Αλάπηπμεο Αζιεηηζκνύ Ηξαθιείνπ ΑΔ ΟΣΑ, παξαθάιεζε γηα ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο 

απόθαζεο. 

ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

Αθνύ έιαβε ππόςε 

1. Σελ ππ. αξηζκ. πξση: 810/25.5.2018 εηζήγεζε  ηνπ Πξνέδξνπ  

2. Σηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ησλ Γεκνηηθώλ Αζιεηηθώλ Κέληξσλ Ηξαθιείνπ  

3. Σνλ θαλνληζκό πξνκεζεηώλ, ππεξεζηώλ θαη έξγσλ ηεο ΑΑΗ – ΑΔ ΟΣΑ 

4. Σνλ Πξνϋπνινγηζκό εζόδσλ – εμόδσλ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018, ηεο Αλάπηπμεο Αζιεηηζκνύ 

Ηξαθιείνπ ΑΔ ΟΣΑ. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Δγθξίλεη ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ κε ηίηιν «Δηήζηνο Μηθξνβηνινγηθόο θαη Υεκηθόο 

έιεγρνο λεξώλ ρξήζεο θαη λεξώλ πηζίλαο ησλ  Γεκνηηθώλ Αζιεηηθώλ Κέληξσλ Ζξαθιείνπ». 

2. Δγθξίλεη ηνπο  όξνπο θαη ηα άξζξα  ηνπ δηαγσληζκνύ κε ηίηιν «Δηήζηνο Μηθξνβηνινγηθόο θαη 

Υεκηθόο έιεγρνο λεξώλ ρξήζεο θαη λεξώλ πηζηλώλ ησλ Γεκνηηθώλ Αζιεηηθώλ Κέληξσλ 

Ζξαθιείνπ», ζύκθσλα κε ηελ επηζπλαπηόκελε πξνθήξπμε γηα ηε δηεμαγσγή αλνηθηνύ 

δηαγσληζκνύ,  σο αθνινύζσο:  

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Ο έιεγρνο   αθνξά ηα λεξά ρξήζεο θαη ηα λεξά  ηεο πηζίλαο  ζε όια ηα Γεκνηηθά Αζιεηηθά Κέληξα 

αξκνδηόηεηαο ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ, ζε εηήζηα ηαθηηθή βάζε  από αλεμάξηεην ειεγθηηθό εξγαζηήξην 

ζηνπο παξαθάησ παξακέηξνπο θαη ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ πεξηνδηθόηεηα θαη ειέγρνπο: 

 

εκείσζε γηα ηελ ιεγηνλέιια: Σα δείγκαηα λεξνύ ζα πξέπεη λα απνζηέιινληαη ζηα Δζληθά Κέληξα 

Αλαθνξάο, ή ζε ΚΔΓΤ-ΠΔΓΤ, ή ζε δηαπηζηεπκέλα σο πξνο ηε εμέηαζε ηεο ιεγηνλέιιαο εξγαζηήξηα.  

 

ΑΝΑΛΤΔΗ ΠΑΓΚΡΖΣΗΟΤ ΣΑΓΗΟΤ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

Α/Α 
ΔΙΓΟ ΠΡΟ 

ΔΞΔΣΑΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΓΔΙΓΜΑΣΟΛ

ΗΨΙΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΓΔΙΓΜΑΣΩΝ  ΓΙΑ 

ΚΑΘΔ 
ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΨΙΑ 

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΓΔΙΓΜΑΣΩΝ 

ΚΟΣΟ 
ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

€ 

ΤΝΟΛΟ  
 € 

1 ΠΙΙΝΑ  12 2 24 31,00 € 744,00 € 

2 
ΝΔΡΟ ΥΡΗΗ 
ΥΗΜΙΚΗ  ΑΝΑΛ. 

2 1 2 26,00 € 52,00 € 

3 
ΝΔΡΟ ΥΡΗΗ 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ  

3 1 3 20,00 € 60,00 € 

4 
LEGIONELLA  
ΓΙΑ 2 ΠΙΙΝΔ  

2 2 4 27,00 € 108,00 € 

5 
LEGIONELLA  
ΓΙΑ 4 BOILER ΚΑΙ 4 
ΗΜΔΙΑ ΓΙΚΣΤΟΤ  

2 8 
16 28,00 € 448,00 € 

     ΤΝΟΛΟ 
1.412,00 € 

Σηκέο πιένλ ΦΠΑ 
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ΑΝΑΛΤΔΗ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟΤ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

Α/Α 
ΔΙΓΟ ΠΡΟ 

ΔΞΔΣΑΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΨ

ΙΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΓΔΙΓΜΑΣΩΝ  ΓΙΑ ΚΑΘΔ 

ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΨΙΑ 

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΓΔΙΓΜΑΣΩΝ 

ΚΟΣΟ 
ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

€ 

ΤΝΟΛΟ   
€ 

1 ΝΔΡΟ ΥΡΗΗ 
ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛ. 

2 1 
2 28 56,00 € 

2 ΝΔΡΟ ΥΡΗΗ 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙ
ΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

3 2 

6 23 138,00 € 
3 LEGIONELLA 2 2 

4 28 112,00 € 
     ΤΝΟΛΟ 306,00 € 

Σηκέο πιένλ ΦΠΑ 

 

ΑΝΑΛΤΔΗ ΝΔΟΤ ΚΛΔΗΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟΤ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

Α/Α 
ΕΙΔΟ ΠΡΟ 

ΕΞΕΣΑΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΨΙΩ

Ν 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΕΙΓΜΑΣΩΝ 
/ΔΕΙΓΜΑΣΟ 

ΛΗΨΙΑ 

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΔΕΙΓΜΑΣΩΝ 

ΚΟΣΟ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

€ 

ΤΝΟΛΟ 
€ 

1  
ΝΕΡΟ ΧΡΗΗ 
ΧΗΜΙΚΗ  

2 1 
2 24,00 € 48,00 € 

2  
ΝΕΡΟ ΧΡΗΗ 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ  

3 2 6 19,00 € 114,00 € 

3  
LEGIONELLA  
ΝΣΟΤΖ  

2 1 
2 25,00 € 50,00 € 

4  
LEGIONELLA  
ΠΤΡΓΟΙ ΨΤΞΗ  

2 3 
6 25,00 € 150,00 € 

     ΤΝΟΛΟ  362,00 € 

Σηκέο πιένλ ΦΠΑ 

 

εκείσζε γηα ηελ ιεγηνλέιια:  
Σα δείγκαηα λεξνύ ζα πξέπεη λα απνζηέιινληαη ζηα Δζληθά Κέληξα Αλαθνξάο, ή ζε ΚΔΓΤ-ΠΔΓΤ, ή 

ζε δηαπηζηεπκέλα σο πξνο ηε εμέηαζε ηεο ιεγηνλέιιαο εξγαζηήξηα. 

 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ *: 

 

 ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ  ΚΟΣΟ 

1 ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ ΣΑΓΙΟ 1.412,00 € 

2 ΓΑΠΚΗ 306,00 € 

3 ΝΚΓΗ 362,00 €  

 ΤΝΟΛΟ 2.080,00 € 

 ΦΠΑ 499,20 € 

 ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 2.579,20 € 

 

 

ΤΓΓΡΑΦΖ  ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

Άξζξν 1
ν
  

Γεληθά 

Αληηθείκελν ηεο ελέξγεηαο είλαη  ν «Δηήζηνο Μηθξνβηνινγηθόο θαη Υεκηθόο έιεγρνο λεξώλ 

ρξήζεο θαη λεξώλ πηζίλαο ησλ Γεκνηηθώλ Αζιεηηθώλ Κέληξσλ Ζξαθιείνπ». 

Άξζξν  2
ν
  

Ηζρύνπζεο δηαηάμεηο 

Η δηελέξγεηα ηεο πξνκήζεηαο δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ ιεηηνπξγία ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ  

θαη ηνπ θαλνληζκνύ πξνκεζεηώλ ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ. 

Άξζξν 3
ν 

Σξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο  

Η εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο απηή απηήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε απ’ επζείαο αλάζεζε κεηά από 

αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ κε θξηηήξην ηε ρακειόηεξε ηηκή ηνπ ζπλόινπ ηηκνινγίνπ πξνζθνξάο ελώ  ε 

ππεξεζία δελ θαηαθεξκαηίδεηαη. 

Άξζξν 4
ν
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πκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρύνο  

α) πγγξαθή ππνρξεώζεσλ  

β) Σερληθέο πξνδηαγξαθέο 

γ) Δλδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο  

Άξζξν 5
ν
  

Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη θαηάζεζε πξνζθνξώλ 

Ο ελδηαθεξόκελνο ζα απνζηέιιεη ή λα θαηαζέζεη ζηελ ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ ηα παξαθάησ κέζα ζε θάθειν:  

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, δαθηπινγξαθεκέλεο θαη ππνρξεσηηθά ζηελ 

Διιεληθή Γιώζζα.  

ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο:  

Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα  

Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκό  

Σα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνύ (ηίηινο, θ.ιπ.)  

Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ  

Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα – ελδηαθεξόκελνπ  

Μέζα ζηνλ θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη όια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία σο εμήο:  

 

ηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνύληαη όια ηα δεηνύκελα δηθαηνινγεηηθά: 

α. δεκνηηθή ελεκεξόηεηα,  

β. θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα,  

γ. πηζηνπνίεζε ηνπ ππνςήθηνπ αλαδόρνπ λα εθηειεί ηηο ππεξεζίεο πνπ δεηνύληαη 

δ.  εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο 2% επί ηνπ ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 

ε. ππεύζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ (αξζ. Ν 1553/86) ζηελ νπνία λα δειώλεη ¨όηι είναι ενήμεπορ 

για ηην ζςγγπαθή ςποσπεώζεων, για ηιρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ, ενδεικηικό πποϋπολογιζμό¨ 

 

Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη ζε ρσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ 

θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».  

Η πξνζθνξά πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα δηαθήξπμε. Ο θάθεινο Οηθνλνκηθήο 

Πξνζθνξάο ζα θέξεη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.  Η πεξηερόκελε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα 

πξέπεη λα αλαγξάθεη ην πνζόλ ηεο πξνζθνξάο αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο,  ρσξίο  θαη κε ηνλ 

αλαινγνύληα Φ.Π.Α.24 %. 

Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξέπεη λα θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ ππνςεθίνπ αλαδόρνπ. Οη 

πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλεο ρσξίο ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζώζεηο, εάλ ππάξρεη 

ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηόξζσζε απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε από 

ηνλ πξνζθέξνληα. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.  

 

ΗΥΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα έμη (6) κήλεο πξνζκεηξνύκελνη από ηελ 

επόκελε εκέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ.  

 

Πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνπλ εκεξνκελία ιήμεο κηθξόηεξε ηεο παξαπάλσ αλαθεξόκελεο, ζα 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Αλ πξνθύςεη ζέκα παξάηαζεο ηεο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ ε ΑΑΗ 

Α.Δ/ΟΣΑ  ζα απεπζύλεη εξώηεκα πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, αλ απνδέρνληαη ηε παξάηαζε γηα 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα.  

 

 Άξζξν 6
ν
  

Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

Η αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ (ζπκθσλία ή όρη ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο ηεο πξνζθνξάο κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο) θαη ε εηζήγεζε γηα ηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη από ηελ ηξηκειή 

επηηξνπή εθπόλεζεο πξνκεζεηώλ θαη δηαγσληζκώλ ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ ηελ  …………….. ώξα 14:30  

(ώπα αξιολόγηζηρ πποζθοπών 15:30 ηην ίδια ημέπα) ζηελ γξακκαηεία δηνίθεζεο ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ, 

(Σπύπος Μοςζηακλή, Παγκπήηιο Σηάδιο, Πεπιοσή Λίνηο, 2810 264568 / Fax: 2810 264568). 

Άξζξν 7
ν
  

Σόπνο παξάδνζεο  
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Σα παξαδνηέα ζα πινπνηεζνύλ ζε ρώξνπο πνπ ζα νξίζεη ε ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ κε εθπξόζσπν ηεο ηερληθήο 

δηαρείξηζεο. Η παξάδνζε  ησλ ππεξεζηώλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κε ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνύ ηηκνινγίνπ. 

Άξζξν 8
ν
  

Παξαιαβή   

Η παξαιαβή ησλ ππεξεζηώλ  ζα πηζηνπνηείηαη  από ηξηκειή επηηξνπή ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ. 

Άξζξν 9
ν
  

Πιεκκειήο ππεξεζίεο 

Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή απνδεηρζεί όηη ηα παξαδνηέα  δελ είλαη ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 

κειέηεο θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδόρνπ, ηόηε ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηηο αληηθαηαζηήζεη εμ 

νινθιήξνπ ηα παξαδνηέα ζύκθσλα  κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

Άξζξν 10
ν
  

Φόξνη , Σέιε , Κξαηήζεηο   

Ο αλάδνρνο ππόθεηηαη ζε όινπο ηνπο βάζεη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ, θόξνπο, ηέιε, θξαηήζεηο πνπ ζα 

ηζρύνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηεο πξνκήζεηαο .  

Άξζξν 11
ν
  

Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο 

Ο  αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα θαηαζέζεη κε  ηελ έλαξμε ησλ ππεξεζηώλ  εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 

εθηέιεζεο 5 % επί ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ηεο ππεξεζίαο,  ε νπνία ζα έρεη δηάξθεηα   ελόο έηνπο  θαη 

ζα επηζηξαθεί κεηά  ηελ νινθιήξσζε ησλ ππεξεζηώλ. 

 Άξζξν 12
ν
  

Άιιεο  δηαηάμεηο - ζέκαηα 

Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα αληηκεησπίδεη άκεζα ηπρόλ αζηνρίεο (κέζα ζε 48 ώξεο)  ησλ 

παξαδνηέσλ από ηελ ελέξγεηα, κεηά από θιίζε ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ.  

εκείσζε γηα ηελ ιεγηνλέιια: Σα δείγκαηα λεξνύ ζα πξέπεη λα απνζηέιινληαη ζηα Δζληθά Κέληξα 

Αλαθνξάο, ή ζε ΚΔΓΤ-ΠΔΓΤ, ή ζε δηαπηζηεπκέλα σο πξνο ηε εμέηαζε ηεο ιεγηνλέιιαο 

εξγαζηήξηα. 

 

Δληάζεηο 

Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ, ηεο ζπκκεηνρήο αλαδόρνπ ζε απηόλ θαη ηεο δηελέξγεηάο ηνπ έσο 

θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απόθαζε επηηξέπεηαη έλζηαζε-πξνζθπγή γηα  ιόγνπο λνκηκόηεηαο θαη νπζίαο 

(ελδηθνθαλήο πξνζθπγή), πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 15  ηνπ Π.Γ/ηνο 118/2007 (ΦΔΚ 150/Α/10-7-

2007). Γηα ην παξαδεθηό ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, ζύκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 15 

ηνπ Π.Γ/ηνο 118/2007, πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηεο ΑΑΗ Α.Δ., πνζνύ ίζνπ κε ην 0,10 

επί ηεο εθαηό (0,10%) επί ηεο πξνϋπνινγηζκέλεο αμίαο, ην ύςνο ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη 

κηθξόηεξν ησλ  150,00.  Σν παξάβνιν απνηειεί  έζνδν ηεο εηαηξίαο ΑΑΗ .Α.Δ. 

Ο Φ.Π.Α βαξύλεη ηελ ¨Αλάπηπμε Αζιεηηζκνύ Ηξαθιείνπ ΑΕ ΟΤΑ¨ 

 

3. Δγθξίλεη  ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ ύςνπο  2.579,20  €, ήηνη 2.080,00 + 499,20 ΦΠΑ 24% = 

2.579,20 € ζε βάξνο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ – εμόδσλ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018, ηεο Αλάπηπμεο 

Αζιεηηζκνύ Ηξαθιείνπ ΑΔ ΟΣΑ, γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο.  
 

4. Δμνπζηνδνηεί ηελ επηηξνπή πξνκεζεηώλ θαη έξγσλ  ηεο ΑΑΗ – ΑΔ ΟΣΑ, λα πξνρσξήζεη ζηε  

δηελέξγεηα ηνπ ζρεηηθνύ δηαγσληζκνύ. 

                                                             Έγηλε  απνθαζίζηεθε θαη ππνγξάθεθε 

                                                              Ο Πξόεδξνο                  Σα Μέιε 

                                                              (Αθνινπζνύλ νη ππνγξαθέο)     

                                                   Αθξηβέο αληίγξαθν αηειέο γηα Γεκ. Τπεξεζία 

                                                              Ζξάθιεην    20 Ηνπλίνπ 2018 

Ο Γξακκαηέαο 
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