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Ηράκλειο  16 Μαρτίου 2017   

Αρ. Πρωτ: 401 

    

  Φύλαξη  των ∆ηµοτικών Αθλητικών Κέντρων 
Ηρακλείου για έξι µήνες 

 Προϋπολογισµός: 66.536,59 € (µε ΦΠΑ) 

  

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο πρόεδρος της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές 

και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιµής, συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 66.536,59 € ευρώ 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

Το αντικείµενο της δηµόσιας σύµβασης είναι η υπηρεσία: Φύλαξη  των ∆ηµοτικών Αθλητικών 

Κέντρων Ηρακλείου για έξι µήνες. 

 Η Μελέτη της παραπάνω σύµβασης υπηρεσίας αποτελείται από, την Τεχνική Περιγραφή, τη 

Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισµό και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 

παρούσας ∆ιακήρυξης. ∆ε γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος του αντικειµένου της σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 1
 ο
 

Ισχύουσες  ∆ιατάξεις - Αποφάσεις 

Η εκτέλεση του διαγωνισµού και της σύµβασης διενεργείται σύµφωνα µε: 

Α.  Τις ισχύουσες διατάξεις: 

1. Του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

2. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 

Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') 

3. Του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος Α') 

και ιδιαίτερα της παρ. 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του 

Ν. 3536/2007 και της παρ. 9 του άρθρου 209,  όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 

του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του 

Ν. 4412/2016 

4. Του Ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

5. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 

6. Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» . 

7. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις».  

8. Του Ν. 2518/97 «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 

ασφαλείας». 

9. Τον κανονισµό Προµηθειών και Έργων της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 

 

Β.    Τις αποφάσεις: 
1. Την  απόφαση του ∆.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ  που ορίζει την επιτροπή Προµηθειών και διενέργειας 

διαγωνισµών. 
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2. Τη µε αρ. 10/2017  απόφαση του ∆.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ  µε την οποία εγκρίνεται η διενέργεια 

του διαγωνισµού µε τους δηµοσιευµένους όρους.  

3. Τη µε αρ. 10/2017 απόφαση του ∆.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ  µε την οποία εγκρίνεται η   δαπάνη 

συνολικού ποσού 66.536,59 €  (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%) σε βάρος του προϋπολογισµού 

του έτους 2017. 

  

ΑΡΘΡΟ  2
 ο
 

Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας  

Αναθέτουσα αρχή: Ανάπτυξη Αθλητισµού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ  

Ταχ. ∆ιεύθυνση  : Σπύρου Μουστακλή  

Ταχ.Κωδ. : 71306  

Τηλ. : 2810 264568 / 2810264565 

Telefax : 2810 264561 

E-mail : pagritio@aahaeota.gr  

Πληροφορίες:  : κ. Αντώνη Σφίγγα - ∆ρ. ∆ηµήτριο Κ. Τσιράκο  

 

ΑΡΘΡΟ  3
 ο
 

Αντικείµενο του διαγωνισµού 
1. Ο διαγωνισµός αφορά την υπηρεσία Φύλαξη  των ∆ηµοτικών Αθλητικών Κέντρων Ηρακλείου 

για έξι µήνες, όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή και στην συγγραφή υποχρεώσεων που 

αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 

2. ∆ε γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος του αντικειµένου της σύµβασης. 

 

3. Επισηµαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης αυτών που συµµετέχουν στον 

διαγωνισµό, το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο της σύµβασης δεν πρέπει να µεταβάλλεται 

ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του 

Ν.4412/2016. ∆υνατότητα µεταβολής υφίσταται, µόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του 

Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ  4
 ο
 

Προϋπολογισµός – Χρηµατοδότηση 

 

Η προϋπολογισθείσα για την υπηρεσία δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 53.658,54 € πλέον Φ.Π.Α. 

24% (12.878,05 €) και στο συνολικό ποσό 66.536,59 € σε βάρος του προϋπολογισµού της ΑΑΗ ΑΕ 

ΟΤΑ για το έτος 2017.   Η χρηµατοδότηση της σύµβασης είναι από ιδίους πόρους. 

 

ΑΡΘΡΟ  5
 ο
 

Τόπος - Χρόνος διεξαγωγής διαγωνισµού – κατάθεση προσφορών  
 

Οι προσφορές µε όλα τα απαραίτητα  στοιχεία θα κατατεθούν στην Ανάπτυξη Αθλητισµού Ηρακλείου 

ΑΕ ΟΤΑ   στις 10/04/2017 ηµέρα  ∆ευτέρα. και ώρα 8:00 π.µ. έως 15:00 µ.µ.  στη Σπύρου 

Μουστακλή,  ΤΚ 71306, ενώπιον της Αρµόδιας  Επιτροπής  Προµηθειών για την συγκεκριµένη 

σύµβαση. Οι προσφορές µπορεί να σταλούν ταχυδροµικά ή να κατατεθούν στο πρωτόκολλο της ΑΑΗ 

ΑΕ ΟΤΑ – Σπύρου Μουστακλή – Παγκρήτιο Στάδιο θύρα 1  ( Τ.Κ. 71306 ) µέχρι και την 

προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα του ∆ιαγωνισµού.  

 

Κατά την ηµέρα αποσφράγισης των προσφορών µπορούν να παρίστανται οι συµµετέχοντες ή οι 

νόµιµοι εκπρόσωποι τους. Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισµού για λόγους ανωτέρας βίας 

(απεργία, κατάληψη κλπ), ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την ίδια µέρα την επόµενη εβδοµάδα δηλαδή 

την  Τρίτη 18 /04 /2015  ηµέρα Τρίτη   και ώρα 15: 00 µ.µ. στον ίδιο χώρο. 

 

ΑΡΘΡΟ    6
 ο
 

Παραλαβή εγγράφων σύµβασης και τευχών  

 

Τα έγγραφα της σύµβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 

για τον παρόντα διαγωνισµό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

α) η µε αρ. …… προκήρυξη  

β) η παρούσα διακήρυξη, 
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γ) το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 79 παρ. 4 ν 4412/2016  

δ) η συγγραφή υποχρεώσεων, 

δ)το έντυπο οικονοµικής προσφοράς, 

ε) τεχνική περιγραφή 

στ) ο ενδεικτικός προϋπολογισµός 

ζ) τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα 

αρχή  επί όλων των ανωτέρω 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύµβασης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Ηρακλείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.heraklion.gr/press/auction 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύµβασης στα γραφεία 

της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν 

αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους. 

 

ΑΡΘΡΟ    7
 ο
 

Πληροφορίες  

Πληροφορίες για την σύµβαση της υπηρεσίας αυτής µπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόµενοι µέχρι και 

την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού από  την Γραµµατεία της ΑΑΗ ΑΕ 

ΟΤΑ,   ( Σπύρου Μουστακλή – Κρητιο ∆ιοίκησης  ηλ.  2810264565/2810264566 τις εργάσιµες  

ηµέρες και ώρες καθώς και για τεχνικά θέµατα από το συντάκτη της µελέτης στο τηλ. 2810 264568.  

 

ΑΡΘΡΟ    8
ο
 
  

∆ικαίωµα συµµετοχής 
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που πληρούν τους όρους 

και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη, µπορούν να παρέχουν νόµιµα την 

υπηρεσία και είναι εγκατεστηµένα: 

α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια 

σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε 

την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων 

συµβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 

19 του Ν. 4412/2016. ∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική 

µορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της 

µορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού φορολογικού 

µητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

3.Ένας οικονοµικός φορέας µπορεί συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ    9
 ο
 

Λόγοι αποκλεισµού  
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης, εφόσον 

συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από 

τα µέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονοµικών φορέων ) ένας από τους λόγους των παρακάτω 

περιπτώσεων: 

1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους: 

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου 

εγκλήµατος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 

195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ 

του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα 

(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό 

δίκαιο του οικονοµικού φορέα, 
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε 

το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 

13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

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

ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

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

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη 

χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην 

εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 

πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, 

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 

της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 

του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

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

(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα 

µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε 

τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος  ή την 

εθνική νοµοθεσία  ή/και η αναθέτουσα αρχή  µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. ∆εν αποκλείεται  ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε 

υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους. 

3. Κατ’εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος δεν εφαρµόζονται  οι παράγραφοι  1 και 2. Κατ’εξαίρεση, όταν ο 

αποκλεισµός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενηµερώθηκε σχετικά µε το 

ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή 

της προθεσµίας υποβολής προσφοράς, δεν εφαρµόζεται  η παράγραφος 2. 

4. Αποκλείεται από την συµµετοχή στην διαδικασία σύναψης της εν λόγω δηµόσιας σύµβασης 

συµµετέχων : 

α) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο 

οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισµού,   

β) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης 

σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα 

την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,  

γ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 

προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 79 του Ν 4412/2016  
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δ) εάν ο οικονοµικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

ε) εάν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει, µε κατάλληλα µέσα, ότι ο οικονοµικός φορέας έχει 

διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του. 

 

5. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονοµικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή 

παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 

2 και 4. 

6. Οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

1 και 4 µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν 

για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού. Εάν τα 

στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 

σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε 

τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα 

µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 

Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, µε τελεσίδικη απόφαση, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες 

σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας 

κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - µέλος στο οποίο 

ισχύει η απόφαση 

7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την 

προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

8. Οικονοµικός φορέας που του έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του 

ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης δηµόσιας σύµβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ    10
 ο
 

Κριτήρια επιλογής  

Α. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας 
Ο οικονοµικός φορέας στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση θα πρέπει να είναι εγγεγραµµένος  σε ένα 

από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος - µέλος εγκατάστασής τους και 

να ασκεί δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της εν λόγω υπηρεσίας.  

 

Β. Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 
. 

 

ΑΡΘΡΟ   11
 ο
 

Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 79 ν. 

4412/2016 
Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν το παρεχόµενο Τυποποιηµένο 

Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 
ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή 

τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις του άρθρου 9 παρούσας,  

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 10 της 

παρούσας, 

 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το ΤΕΥ∆ του άρθρου 79 

παρ. 2, υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης.   
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ΑΡΘΡΟ  12
 ο
 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

Για την συµµετοχή οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισµού από την 

διαδικασία τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό όπως ορίζεται στο άρθρο 24 της παρούσας 

διακήρυξης και σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, η οποία για το σύνολο της υπηρεσίας  

είναι ποσού 1.330,73 €. 

 

2. Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 79 

ν. 4412/2016 του άρθρου 11 της παρούσας. 

 

3. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω 

κατά περίπτωση δικαιολογητικά της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, για κάθε οικονοµικό φορέα 

που συµµετέχει στην ένωση. Στην υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει η ένωση οικονοµικών 

φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης 

(συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους), καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

4. Ανεξάρτητα από τη διαδικασία, η αναθέτουσα αρχή, ζητά από τους οικονοµικούς φορείς να 

αναφέρουν υποχρεωτικά στην προσφορά τους, επιπλέον και τα εξής: 

Ι. Ειδική άδεια λειτουργίας Επιχείρησης όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.2518/97 

(ΦΕΚ Α' 164) 

ΙΙ. Τον αριθµό των εργαζοµένων που θα απασχοληθούν.  

ΙΙΙ. Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας. 

Α. Επιπλέον, οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της Σ.Σ.Ε. που 

υπάγονται οι εργαζόµενοι.  

Β. Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού, που αφορά τις πάσης φύσης αποδοχές αυτών 

των εργαζοµένων. 

Γ. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.  

 

 Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών υποχρεούνται, µε ποινή αποκλεισµού, να εξειδικεύουν σε 

χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ανωτέρω στοιχεία.  
 

ΑΡΘΡΟ  13
 ο
 

∆ικαιολογητικά κατακύρωσης 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση οφείλει να προσκοµίσει εντός 10 ηµερών από έγγραφη ειδοποίηση του από την 

αρµόδια Γνωµοδοτική Επιτροπή, εντός σφραγισµένου φακέλου, τα παρακάτω  έγγραφα και 

πιστοποιητικά: 

 
α) Για την παράγραφο 1 του άρθρου 9 της παρούσας: απόσπασµα του σχετικού µητρώου (ποινικού 

µητρώου) ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος 

ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η 

υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και τα πρόσωπα του τελευταίου εδαφίου 

της παραγράφου 1 του άρθρου 9 της παρούσας. 

 

β) Για την παράγραφο 2 του άρθρου 9,  πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του 

οικείου κράτους - µέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονοµικού 

φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενηµερότητα) και στην καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενηµερότητα), σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία 

του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νοµοθεσία αντίστοιχα. 
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Για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά 

είναι: 

(i) φορολογική ενηµερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονοµικών για τον οικονοµικό 

φορέα, 

(ιι) ασφαλιστική ενηµερότητα που εκδίδεται από την αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή και αφορά τόσο 

την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Η ασφαλιστική ενηµερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονοµικού 

φορέα ως φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για το προσωπικό τους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, 

συµπεριλαµβανοµένων, όσον αφορά τα νοµικά πρόσωπα, και των εκ των µελών της διοίκησής τους 

εργαζοµένων µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αυτήν. 

 

γ). αν το κράτος-µέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α) και (β) τέτοιου είδους έγγραφα ή 

πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό 1 

και 2 του άρθρου 13, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση 

ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 

επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 

 

δ). Για την απόδειξη της καταλληλόλητας για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, 

πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται σε αυτό η εγγραφή τους και το 

ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και ότι εξακολουθεί να 

παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

 

ε) Τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης του 

οικονοµικού φορέα (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση 

∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου).  

 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύσταση του νοµικού προσώπου, όλες οι 

σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία 

κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.) 

καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του διοικητικού οργάνου. 

 

στ) Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν 

εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισµό, περισσότερες 

από µία (1) εταιρείες, ή ένωση προµηθευτών ούτε να συµµετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να 

εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισµό ή και ένωσης . Στην περίπτωση αυτή 

αποκλείονται όλες οι προσφορές. Επίσης, δεν µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό για λογαριασµό 

του, υπάλληλος εταιρίας που συµµετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύµβουλος αµειβόµενος από αυτή µε 

µισθό ή και µε άλλο τρόπο αµοιβής .  

 

Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 του άρθρου 13 

της παρούσας. 

Αν διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η 

προσφορά του διαγωνιζόµενου απορρίπτεται. 

ΑΡΘΡΟ     14
ο
 

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές 

τους µε όλα τα απαραίτητα  στοιχεία ενώπιων της Επιτροπής Αξιολόγησης και ∆ιενέργειας 

∆ιαγωνισµών της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ ( εφεξής  Επιτροπή) την ηµέρα και ώρα του διαγωνισµού, σύµφωνα 

µε το άρθρο της παρούσας,  στη ∆ιεύθυνση, Σπύρου Μουστακλή – Παγκρήτιο στάδιο Ηρακλείου. Οι 

προσφορές µπορεί να σταλούν και ταχυδροµικά η να κατατεθούν στο πρωτόκολλο της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 

στην στη ∆ιεύθυνση, Σπύρου Μουστακλή – Παγκρήτιο στάδιο Ηρακλείου µέχρι και την προηγούµενη 

εργάσιµη ηµέρα του ∆ιαγωνισµού.  
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Η έναρξη υποβολής των προσφορών και των αιτήσεων συµµετοχής, που κατατίθενται κατά 

την καταληκτική ηµεροµηνία στην Επιτροπή, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, µισή ώρα πριν από 

την ώρα λήξης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 5 της παρούσας. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί 

και µετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή 

λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής 

κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου, µε προειδοποίηση ολίγων 

λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά ή αίτηση 

συµµετοχής.  

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να 

αξιολογηθούν αντιστοίχως.  

Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών.  

Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό 

τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και 

το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε 

µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ    15
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Προσφορές 

Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται 

ευκρινώς οι παρακάτω ενδείξεις: 

 

 

*Τα στοιχεία επικοινωνίας του συµµετέχοντος οικονοµικού φορέα περιλαµβάνουν Ταχ. ∆/νση, 

Τηλέφωνο, Φαξ και ∆/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου.  

  

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. 

 
Ο φάκελος προσφοράς περιλαµβάνει, επί ποινή αποκλεισµού, τα ακόλουθα: 

 

(α) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 

 Ο φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να περιέχει τα 

δικαιολογητικά συµµετοχής που προβλέπονται στο άρθρο 12 της παρούσας. 

 

(β) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» 

Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σύµφωνα µε όσα 

προβλέπονται στα έγγραφα της σύµβασης θα πρέπει να υπάρχει το τεύχος Τεχνικής Περιγραφής στο 

οποίο θα δίνεται σαφής περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές για τις  προσφερόµενες υπηρεσίες. 

 

(γ) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» 

Ο φάκελος «Οικονοµική Προσφορά» περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς. Η οικονοµική 

προσφορά δίδεται σε ευρώ συµπληρώνοντας το παρεχόµενο «Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς» 

«ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ*» 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ  

«………………………………………………………………………………………………………………….» 

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:……………  

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
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Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω µεγάλου όγκου να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως 

φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»  και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Οι ανωτέρω υποφάκελοι (α), (β) ,(γ) φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου προσφοράς. 

 

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 

διακήρυξης εκτός εάν κατά περίπτωση στη προσφορά του ρητά αναφέρει τα  σηµεία εκείνα τα οποία 

τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του, 

τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης  προκειµένου να 

αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή  απόκρουση όρου της προκήρυξης.  

∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού είτε 

ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της . 

Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που 

αναφέρονται στα σηµεία που  ζητήθηκαν. 

  

ΑΡΘΡΟ    15
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Γλώσσα διαδικασίας 
1. Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 

προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή µερικά. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των 

τµηµάτων των εγγράφων της σύµβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η 

ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

2. Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α' 188)57. 

Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα
1
, και η 

µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ. 

είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 

36 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται 

στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

3. Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που 

αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το 

νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το 

πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. 

Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 

36 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 

4. Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή µη – µε ειδικό τεχνικό 

περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση 

στην ελληνική. 

5 Η προφορική επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του 

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 

διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του µε την αναθέτουσα αρχή, µε τον ορισµό 

και την παρουσία διερµηνέων.  

ΑΡΘΡΟ    16
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Χρόνος ισχύος προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για ενενήντα (90) ηµέρες από την επόµενη 

της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος η, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη 

της κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από την  παρούσα προκήρυξη. 

ΑΡΘΡΟ   17
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17PROC005930888 2017-03-16



Εναλλακτικές προσφορές 

Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και σε  περίπτωση υποβολής τους, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης 

Ένσταση κατά πράξης της  Επιτροπής προµηθειών, η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες 

από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την 

άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) 

ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, εντός 

προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της 

ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η 

καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης 

αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε 

πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 

Για την εξέταση των προβλεπόµενων ενστάσεων και προσφυγών, αρµόδιο γνωµοδοτικό 

όργανο είναι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ,  και το οποίο θα εξετάσει και θα 

γνωµοδοτήσει για την ένσταση.   

5. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιονδήποτε άλλο από τους προαναφερόµενους λόγους 

προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. 
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Προσφερόµενη τιµή 

Οι τιµές θα δίνονται σε ευρώ ( € ), κατ’ άρθρο του προϋπολογισµού της µελέτης. Στην τιµή 

περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη 

νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για παράδοση της παρεχόµενης υπηρεσίας στον τόπο 

και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ    20
ο
 

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

 Η αρµόδια   επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού  της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 

εφεξής αποκαλούµενη ως «Επιτροπή»,  προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών, σε δηµόσια συνεδρίαση, την ηµεροµηνία και ώρα και στον τόπο που ορίζεται στο άρθρο 

1 της παρούσας διακήρυξης.  

 Όταν πλησιάζει η ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών, δηλαδή η 15:00 µ.µ., η Επιτροπή 

κηρύσσει µεγαλόφωνα την λήξη του χρόνου παραλαβής και παράδοσης των προσφορών και στην 

συνέχεια προβαίνει στην αποσφράγιση αυτών. Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή µετά τη 

λήξη παράδοσης των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για 

επιστροφή ως εκπρόθεσµες. 

Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, και µπορούν να παρίστανται οι συµµετέχοντες ή οι 

νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων 

στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα 

έγγραφα της σύµβασης. 

 

 Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία : 

1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής 

καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, εφόσον προβλέπεται η υποβολή της στα έγγραφα της 

σύµβασης, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή καταχωρεί 

όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα 

του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των 

οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από το 

παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και 
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υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και 

ώρα που θα ορίσει η Επιτροπή και  θα κάνει γνωστό στους ενδιαφερόµενους µε έγγραφο της.  

 

2. Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα µε τους 

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

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

κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύµβασης. 

 3. Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 

ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την Επιτροπή και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών. Η 

αποσφράγιση των φακέλων των οικονοµικών προσφορών γίνεται δηµόσια την ηµέρα και ώρα που 

έχει ορίσει η Επιτροπή  παρουσία ή µη των προσφερόντων/συµµετεχόντων ή των νοµίµως 

εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους. Στη συνέχεια η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης 

οικονοµικών προσφορών το οποίο υπογράφεται από όλα τα µέλη της.  

Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως άνω στάδια οι φάκελοι της 

οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.  

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών προσφορών και των 

οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της 

επιτροπής 

 

Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών 
 Προσωρινός ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή για το σύνολο 

της υπηρεσίας. Η Επιτροπή καλεί εγγράφως τον προσωρινό ανάδοχο να καταθέσει τα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης όπως καθορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 13 της παρούσας 

διακήρυξης σε σφραγισµένο φάκελο µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την παραλαβή της εν λόγω 

πρόσκλησης. 

 Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα 

συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς 

και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.  

 Η Επιτροπή εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή του φακέλου των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, αποστέλλει ανακοίνωση στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση, ορίζοντας την ηµεροµηνία, ώρα και τόπο αποσφράγισης του φακέλου. Η 

ανακοίνωση αυτή αποστέλλεται και στους λοιπούς προσφέροντες, οι οικονοµικές προσφορές των 

οποίων έχουν γίνει αποδεκτές. Η Επιτροπή αποσφραγίζει τον φάκελο των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης σε ανοικτή συνεδρίαση, ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών 

και καταγράφει τα αποτελέσµατα σε πρακτικό. 

 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος  

α) δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των 

παραπάνω δικαιολογητικών ή  

β) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στην 

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 5 της παρούσας προκήρυξης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

γ) από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν 

αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού τότε 

ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συµµετοχής του στο διαγωνισµό και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων 

κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε 

αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.  

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

την Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην Επιτροπή Προµηθειών της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ για τη 

λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση 

της διαδικασίας κατά τις παραγράφους , είτε κατακύρωσης της σύµβασης.  
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 Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους συµµετέχοντες.   

 

ΑΡΘΡΟ   21
 ο
 

Κρίση αποτελεσµάτων διαγωνισµού 

Η   Επιτροπή Προµηθειών της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ  γνωµοδοτεί προς το διοικητικό συµβούλιο της ΑΑΗ 

ΑΕ ΟΤΑ την προκειµένου αυτή σαν αποφαινόµενο  όργανο να αποφασίσει για τα παρακάτω θέµατα: 

• Κατακύρωση της υπηρεσίας . 

• Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψη του µε τροποποίηση ή µη 

των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.  

Η   Επιτροπή προµηθειών και έργων της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ κοινοποιεί αµέσως την απόφαση 

κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως 

µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

 

ΑΡΘΡΟ   22
 ο
 

Ανακοίνωση κατακύρωσης 

Μετά την οριστική έγκριση του φακέλου του διαγωνισµού από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 

Κρήτης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, 

εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Η υπογραφή 

της σύµβαση έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, 

µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από 

τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, η διαδικασία ανάθεσης 

µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ    23
 ο
 

Σύµβαση 

Τα στοιχεία της Σύµβασης που θα υπογραφεί θα είναι : 

Η παρούσα διακήρυξη, η συγγραφή υποχρεώσεων ,η τεχνική περιγραφή, ο ενδεικτικός  

προϋπολογισµός και η προσφορά του αναδόχου. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης η Υπηρεσία 

θα καταρτίσει τη σχετική σύµβαση που θα υπογραφεί από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 

ΑΡΘΡΟ    24
ο
 

Εγγυήσεις 

1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 

Η εγγύηση για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό ορίζεται στο  2% της προϋπολογισθείσης αξίας 

χωρίς το ΦΠΑ (άρθρο 72 του Ν. 4412/2016) και για το σύνολο της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό 

των 1.330,73 ευρώ. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον 

όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην 

ένωση. 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύµβασης. Η αναθέτουσα αρχή 

µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, 

τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 

 

Προσφορές χωρίς εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη.  
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Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε η υπηρεσία µε την 

προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς 

προσφέροντες: 

 α/α) µετά την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 

ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και 

β/β) µετά την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ενδίκων µέσων προσωρινής δικαστικής 

Προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις . 

 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας την οποία θα προσκοµίσει ο ανάδοχος 

στον οποίο έγινε κατακύρωση, ορίζεται σε ποσοστό 5% της συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α 

σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και θα επιστραφεί µετά την  πάροδο του χρόνου εγγύησης 

των όρων της σύµβασης.  

Η εγγυητική επιστολή κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. Η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού . Εάν στο 

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η 

παραπάνω επιστροφή γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και 

του εκπρόθεσµου. Αν το υλικό  είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύµφωνα µε την σύµβαση, 

τµηµατικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσµεύονται σταδιακά, κατά ποσό 

που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας ή του τµήµατος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε 

οριστικά.  

Για την σταδιακή αποδέσµευσή τους απαιτείται προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου 

συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 

εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα 

προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου. 

Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που 

λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 

Χώρου ή στα κράτη µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. 

Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του 

Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. 

Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών 

και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται 

µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση δικαιούχο. 

 

Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την ονοµασία που έχει δοθεί στην ∆ηµόσια Σύµβαση 

από την υπηρεσία  της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ τον  αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο απευθύνονται (∆ήµο 

Ηρακλείου), δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη 

επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: (i) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και (ii) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης 

αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της 

σχετικής διακήρυξης/πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης 

από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) 

ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) (µόνο στην 

περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής) τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής 

σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ    25
ο
 

Παρακολούθηση της σύµβασης παροχής υπηρεσίας 

1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής 

διενεργείται από την καθ’ ύλην αρµόδια υπηρεσία  

2. Η αρµόδια υπηρεσία µπορεί, µε απόφασή της ιδίως σε συµβάσεις παροχής υπηρεσιών που η 

εκτέλεσή τους απαιτεί συνεχή παρακολούθηση σε ηµερήσια βάση, να ορίζει για την παρακολούθηση 

της σύµβασης ως επόπτη µε καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας.  
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3. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειµένου της 

σύµβασης, καθώς και ο έλεγχος της συµµόρφωσης του αναδόχου µε τους όρους της σύµβασης . 

 

ΑΡΘΡΟ    26
ο
 

∆ιάρκεια σύµβασης παροχής υπηρεσίας 

1. Χρόνος Εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται από την υπογραφή της σύµβασης ως  έξι µήνες µετά την 

07:00 πρωινή.  Η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης θα ορίζεται 

στην υπογραφείσα σύµβαση.  

2. Με αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που 

παρακολουθεί τη  σύµβαση, η συνολική διάρκεια της σύµβασης µπορεί να παρατείνεται µέχρι το 50% 

αυτής, ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς 

της, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύµβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, αν 

λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα 

παραδοτέα της σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

 

Άρθρο 27
ο
  

Τόπος και χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας 
Ως τόπος παροχής της υπηρεσίας ορίζονται οι αθλητικοί χώροι ευθύνης της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές.   

ΑΡΘΡΟ  28
ο
 

Ποινικές ρήτρες 

1. Αν ο ανάδοχος δεν παραδώσει  – εκτελέσει  την υπηρεσία «Φύλαξη  των ∆ηµοτικών Αθλητικών 

Κέντρων Ηρακλείου για έξι µήνες» µε υπαιτιότητά του µετά τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης, 

και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος 

του ποινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ  . 

2. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:  

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της 

συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα .   

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 

συµβατικής αξίας της σύµβασης .  

3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή του αναδόχου. 

4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να κηρύξει τον 

ανάδοχο έκπτωτο. 

ΑΡΘΡΟ    29
ο 

Παραλαβή της Υπηρεσίας  

1. Η παραλαβή του αντικειµένου της υπηρεσίας θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής του 

της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. 

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούµενος έλεγχος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στη σύµβαση, µπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.  

3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι η εκτέλεση της υπηρεσίας «Φύλαξη  των ∆ηµοτικών 

Αθλητικών Κέντρων Ηρακλείου για έξι µήνες» δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της 

σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 

διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης και γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες παρεκκλίσεις 

επηρεάζουν το αποτέλεσµα της υπηρεσίας που εκτελέστηκε.  

4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται το αποτέλεσµα της υπηρεσίας που 

εκτελέστηκε  µε αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ , µπορεί να 

εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω  υπηρεσιών , µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, η οποία θα 

πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω 

απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόµενων 

υπηρεσιών της σύµβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύµφωνα µε τα 

αναφερόµενα στην απόφαση.  
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5. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ  

µε απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό 

διάστηµα µεγαλύτερο των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική 

απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί 

αυτοδίκαια.  

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

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

απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ , στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο 

πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο από την 

σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την σύµβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική  επιστολή  

καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόµενων από τη σύµβαση 

ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την 

αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαµβάνεται υπόψη. 

ΑΡΘΡΟ    30
ο
 

 Απόρριψη  Υπηρεσίας - Αντικατάσταση 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου της υπηρεσίας ή µέρους  αυτής , µε έκπτωση επί 

της συµβατικής αξίας, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ , ύστερα από 

γνωµοδότηση της επιτροπής παραλαβής, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών και η 

εκτέλεση άλλων  , που να είναι, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που 

ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η εκτέλεση γίνει  µετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της 

σύµβασης, η προθεσµία που ορίζεται για την εκτέλεση  δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 25% της 

συνολικής διάρκειας της σύµβασης, ο δε ανάδοχος  των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσµος και 

υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύµφωνα µε το άρθρο 28 της παρούσης , λόγω εκπρόθεσµης 

παράδοσης.  

2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει – εκτελέσει  τις υπηρεσίες  που απορρίφθηκαν µέσα στην 

προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και 

υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. 

  

ΑΡΘΡΟ    31
ο
 

 Τρόπος πληρωµής – απαιτούµενα δικαιολογητικά για πληρωµή του αναδόχου 

 

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών, η αµοιβή του αναδόχου καθορίζεται σε 66.536,59 

ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (24%).  

  Στο τέλος κάθε µήνα και µετά την παροχή της υπηρεσίας, ο ανάδοχος θα καταθέτει Τιµολόγιο 

- Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών συνοδευόµενο από τα κουπόνια που θα συγκεντρώσει κατά το χρόνο 

παροχής της υπηρεσίας καθώς και τα πρωτόκολλα παράδοσης – παραλαβής που πιθανόν υπάρχουν 

στην περίπτωση των αδιάθετων γευµάτων όπως παραπάνω αναγράφεται. 

Το ποσό του τιµολογίου - απόδειξης θα αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στην 

ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ  εντός ενός µηνός σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου. 

Στο ποσό της αµοιβής συµπεριλαµβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο φόροι και βάρη. Η 

αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία και  παραµένει σταθερή και 

αµετάβλητη καθόλη τη διάρκεια ισχύος της εντολής. 

Η πληρωµή της αξίας θα γίνεται τµηµατικά ύστερα από την οριστική εξακρίβωση της 

ποιότητας και παραλαβή της ποσότητας σύµφωνα µε τα επικρατούντα στο δηµόσιο, µε την 

προσκόµιση των κατά νόµο δικαιολογητικών. 

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 
Α)  Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τµήµατος που αφορά η πληρωµή σύµφωνα µε το 

άρθρο 219 του Ν.4412/16. 

B)  Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών συνοδευόµενο από τα κουπόνια που θα συγκεντρώσει κατά 

το χρόνο παροχής της υπηρεσίας καθώς και τα πρωτόκολλα παράδοσης – παραλαβής που 

πιθανόν υπάρχουν στην περίπτωση των αδιάθετων γευµάτων.  

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

Ε)  Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας .   
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ΑΡΘΡΟ    32
ο
 

 

Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύµβασης 
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α)  Η υπηρεσία  παρασχέθηκε στο σύνολο της ή σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας, το 

αντικείµενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συµβατικού, κατά µέρος που κρίνεται ως 

ασήµαντο από το αρµόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ηµεροµηνία για την 

περαίωση της σύµβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη 

β)  Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν.  

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

ή εκπτώσεις και  

δ)  Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και 

αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ    33
ο
 

 Τεκµήριο από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης σύµβασης 

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισµό αποτελεί τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει πλήρη 

γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύµβασης και γνωρίζει πλήρως τις 

συνθήκες εκτέλεσης της υπηρεσίας 

 

ΑΡΘΡΟ    34
ο 
 

∆ηµοσίευση 
 

Η παρούσα ∆ιακήρυξη και τα επισυναπτόµενα σε αυτήν τεύχη θα αναρτηθούν: 

•••• ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜ∆ΗΣ) τουλάχιστον δώδεκα (12) ηµέρες πριν από την καταληκτική 

ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 

•••• ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Ηρακλείου (www.heraklion.gr)  

•••• ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ (www.aahaeota.gr)  

•••• σε δύο τοπικές  εφηµερίδες 

•••• στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος στην οδό Αγ. Τίτου αρ.1 του ∆ήµου 

Ηρακλείου  

•••• στον πίνακα ανακοινώσεων του κτηρίου διοίκησης της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, Σπύρου Μουστακλή 

Παγκρήτιο Στάδιο 

 

Η Προκήρυξη (περίληψη της ∆ιακήρυξης) 

• Θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του προγράµµατος « ∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 

•••• θα αποσταλεί στα Επιµελητήρια.  

                            

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ  - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η ανάθεση υπηρεσίας που αφορά την  φύλαξη όλων των  
ανοικτών και στεγασµένων χώρων (αθλητικοί και µη) για ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ που ευρίσκονται εντός 
της εξωτερικής περίφραξης (συµπεριλαµβανοµένης) στους παρακάτω αθλητικούς χώρους:    

• Παγκρητίου Στάδιο (περιοχή Λίντο) 

• Νέο  Κλειστό  Γυµναστήριο Ηρακλείου (περιοχή ∆ύο Αοράκια)  

• &  ∆ηµοτικού Αθλητικού και Πνευµατικού Κέντρου Ηρακλείου (περιοχή  Πατελλών).   
 
Κόστος της υπηρεσίας ορίζεται µε απόφαση του ∆Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ σε  66.536,59 € µε το 
Φ.Π.Α.   στον τον προϋπολογισµό του έτους  2017.   

 
1. Ειδικότερα η υπηρεσία αφορά: 
 
Α. Την φύλαξη των χώρων του Κλειστού Γυµναστηρίου  σε εικοσιτετράωρη βάση ως 
εξής:  
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Με παρουσία ενός ατόµου-φύλακα ανά πόστο φύλαξης σε 24ωρη βάση,  όλες τις µέρες του 
µήνα, (πόστα 1)  και επί πλέον µηχανοκίνητο περίπολο (patrol) ανά µία ώρα µε υποχρεωτικά 
σηµεία ελέγχου προσωπικού και εγκαταστάσεων, δηλαδή :  άτοµα τρία (3) ανά 24ωρη 
φύλαξη και 1 patrol κατά τις ώρες από 23.00-07.00.καθηµερινά. 
 
Β. Την φύλαξη των χώρων του ∆ΑΠΚΗ  ως εξής:  
Με εποπτεία µηχανοκίνητου περίπολου (patrol) ανά µία ώρα κατά τις ώρες από 23.00-
07.00.καθηµερινά. 
 
 
Την φύλαξη των χώρων του Παγκρητίου σταδίου   σε εικοσιτετράωρη βάση ως εξής: 
Με την παρουσία ενός ατόµου ανά πόστο φύλαξης στο Παγκρήτιο στάδιο :  
Ως εξής: 
 
Ι. Α πόστο-ανατολικό φυλάκιο σε 24ωρη βάση , όλες τις ηµέρες του µήνα. 
Εργαζόµενοι 3 
ΙΙ. Β πόστο –∆υτικό φυλάκιο σε 24ωρη βάση όλες τις µέρες του µήνα. Ο φύλακας της Γ 

φυλακής( από 23.00-07.00) του δυτικού πόστου δεν είναι σταθερός αλλά κινούµενος 
στο εσωτερικό της εγκατάστασης και αναλαµβάνει και την ευθύνη ασφάλισης και 
απασφάλισης των προβλεπόµενων χώρων. 
Εργαζόµενοι 3 
 
Επιπλέον ένα (1) άτοµο ως ενδιάµεσος φύλακας ασφαλείας µεταξύ του ωραρίου Α & 
Β φυλακής , του οποίου τα καθήκοντα και το ακριβές ωράριο θα καθορίζονται 
σύµφωνα µε τις ανάγκες λειτουργίας και φύλαξης. 
 
Συνολικά άτοµα 7 

 
Επίσης  περίπολο (patrol) ανά µία ώρα µε υποχρεωτικά σηµεία ελέγχου προσωπικού 
και εγκαταστάσεων στο Παγκρήτιο στάδιο και από ώρες 23.00 – 07.00 καθηµερινά. 
Επισηµαίνεται ότι  µηχανοκίνητο  περίπολο πέραν των παραπάνω επιλαµβάνεται και 
όλων των εκτάκτων περιστατκών το αργότερο σε 10 λεπτά από την κλήση.  
Το ωράριο εργασίας των φυλάκων αλλά και το δροµολόγιο του µηχανοκίνητου 
περιπόλου,  είναι ευθύνη του αναδόχου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και 
πρέπει να συµφωνηθεί µε την γενική διεύθυνση και την διεύθυνση  ασφαλείας της 
ΑΑΗ Α.Ε σύµφωνα µε τις λειτουργικές και λοιπές  ανάγκες της εγκατάστασης. 

 
2. Την παρακολούθηση των εγκαταστάσεων της εγκατάστασης και µε περιπολίες  κατά 

τις νυχτερινές ώρες. 
 

2. Την χρησιµοποίηση προσωπικού το οποίο είναι εκπαιδευµένο ώστε να επιτυγχάνεται 
µε τον καλύτερο τρόπο η αποτροπή πιθανών απειλών, όπως: 

 
 Είσοδος µη εξουσιοδοτουµένων (πεζών- οχηµάτων) στο χώρο 
 Κλοπές υλικών 
 Φθορές - βανδαλισµοί 
  ∆ολιοφθορές 
 Τροµοκρατικές ενέργειες 
 Φυσικές καταστροφές 
 Κίνδυνοι κατά του προσωπικού και των επισκεπτών 
 Την εφαρµογή όλων των συµπληρωµατικών µέτρων που προβλέπονται στο γενικό 

σχέδιο ασφαλείας  της ΑΑΗ Α.Ε. για διαχείριση έκτακτων αναγκών. 
 
 

Α. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

Ο συµµετέχων(ανάδοχος) υποχρεούται: 
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 να τηρεί βιβλίο συµβάντων σε κάθε πόστο, όπου θα καταγράφονται η έναρξη 
ανάληψης και λήξης της υπηρεσίας  κάθε φύλακα, τα τυχόν συµβάντα, καθώς και 
διαπιστώσεις φύλαξης ή περιπολίας σε κάθε θέση φύλαξης.  Το βιβλίο αυτό θα 
ελέγχεται και θα θεωρείται περιοδικά από τις υπηρεσίες της ΑΑΗ Α.Ε. 

 
 Για λόγους ασφαλείας ο ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει την ΑΑΗ Α.Ε. για το 

προσωπικό που θα απασχολείται µε την υποβολή κατάστασης προσωπικού µε τα 
πλήρη στοιχεία ταυτότητος ή της άδειας εργασίας (και φωτοαντίγραφα αυτών). Επίσης 
ενηµέρωση πρέπει να γίνεται σε περίπτωση τυχόν αλλαγών προσωπικού πριν την 
χρησιµοποίησή του και σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας ∆/νσης Ασφαλείας  

 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόµους τους σχετικούς µε 

την εργασία (Εργατική Νοµοθεσία) και τις διατάξεις για αµοιβές, ωράριο 
εργασίας, κοινωνικών παροχών, αποζηµιώσεων, φόρων κ.λ.π., ευθύνεται δε 
έναντι των ελληνικών αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από 
αυτές. Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο 
∆ηµόσιο , τον ∆ήµο και  κάθε τρίτο και παραδίδει κάθε τρίµηνο αντίγραφα 
µισθοδοτικών καταστάσεων στην αρµόδια δνση ασφαλείας της ΑΑΗ Α.Ε. 

 
 Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τους κάθε είδους κανόνες που αφορούν το 

απασχολούµενο απ' αυτόν προσωπικό, είτε αυτοί απορρέουν από την εργατική 
νοµοθεσία (άδειες ανυπαίτιου κωλύµατος κλπ.) είτε από την ασφαλιστική νοµοθεσία 
κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών οργανισµών, εργατικά ατυχήµατα κλπ.), είτε από 
Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (καθορισµός µισθών και ηµεροµισθίων κλπ.) είτε από 
άλλους γενικούς κανόνες (ωράριο εργασίας κλπ.). Για κάθε πράξη ή παράλειψη του 
αναδόχου ευθύνεται ίδιος.   

 
 Η ΑΑΗ   Α.Ε  δεν θα φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση εργατικού ατυχήµατος. 

Ωσαύτως, δεν θα φέρει καµία απολύτως αστική ή ποινική ευθύνη σε περίπτωση 
πρόκλησης ατυχήµατος σε τρίτους, ευθύνη την οποία αναπληρώνει καθ' ολοκληρίαν ο 
ανάδοχος. 

 
 Ο Υπεύθυνος του αναδόχου υποχρεούται να συνεργάζεται µε τις υπηρεσίες 

ασφαλείας της ΑΑΗ Α.Ε.  και   το διοικητικό συµβούλιο και τον Τεχνικό Ασφαλείας του 
Φορέα για την εκπόνηση και εφαρµογή µέτρων ασφαλείας, για περιπτώσεις  εκτάκτων 
γεγονότων ή εκδηλώσεων αθλητικών ή άλλων εντός του σταδίου, που δεν είναι 
αρµοδιότητας της ΕΛ.ΑΣ, εφαρµόζει τα εγκεκριµένα σχέδια ασφαλείας και 
υποχρεούται µετά από έγκριση της αρµόδιας ∆/νσης για πραγµατοποίηση ασκήσεων 
εφαρµογής (επί των σχεδίων) τουλάχιστον ανά τετράµηνο. 

 
 Το προσωπικό του αναδόχου σε περίπτωση εξακρίβωσης τέλεσης ποινικών 

αδικηµάτων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ενηµερώνει άµεσα τις αρµόδιες  
αστυνοµικές αρχές και τις υπηρεσίες ασφαλείας του σταδίου. 

 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως και εγκαίρως σε κάθε µέλος του 

απασχολούµενου προσωπικού του ότι: Ο ανάδοχος θα είναι ουδεµία εξάρτηση και 
εργασιακή ή άλλη νόµιµη σχέση έχει µε την ΑΑΗ Α.Ε. έναντι αυτού του προσωπικού θα 
υπέχει αυτός και µόνον όλες τις εκ του νόµου και της σύµβασης ποινικές ευθύνες και 
υποχρεώσεις. 

 
 υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζηµιάς ή βλάβης που θα προκληθεί στο 

προσωπικό και στους χώρους φύλαξης, εφ’ όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα των 
υπαλλήλων του ιδίου (αναδόχου) ή των εργασιών του. Ο απαιτούµενος κατά νόµο 
εξοπλισµός, ατοµικά εφόδια και εξειδικευµένος ρουχισµός του προσωπικού 
φύλαξης, επιβαρύνει τον ανάδοχο. 

 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά αµέσως κάθε έλλειψη και παράλειψη ή 

πληµµελή εργασία που θα παρατηρείται και γνωστοποιείται σ’ αυτόν από το αρµόδιο 
τµήµα της ΑΑΗ Α.Ε.. Εάν ο ανάδοχος δεν φροντίζει σύµφωνα µε τα ανωτέρω για την 
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αποκατάσταση της έλλειψης ή παράλειψης ή πληµµελούς εργασίας, θα επιβάλλεται 
ποινική ρήτρα ποσού έως και του 50% της µηνιαίας αµοιβής προ κρατήσεων, ανάλογα 
µα την βαρύτητα της πράξεως ή παραλείψεως κατά την ελεύθερη κρίση της 
Υπηρεσίας, παρακρατούµενη από τη µηνιαία αµοιβή. Σε περίπτωση υποτροπής η πιο 
πάνω ρήτρα διπλασιάζεται, της Υπηρεσίας διατηρούσης το δικαίωµα καταγγελίας της 
σύµβασης και κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου. 

 
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί αποκλειστικά προσωπικό το οποίο να είναι 

ασφαλισµένο, ειδικευµένο, υγιές, άριστο στην ειδικότητα του. Εγγυάται ότι δεν θα 
απασχολήσει ή θα εκµεταλλευθεί ανήλικους κάτω των 18 ετών σύµφωνα µε την 
Ελληνική και διεθνή νοµοθεσία.  

 
 Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη, να παίρνει όλα τα µέτρα που πρέπει για την 

ασφάλεια  και υγιεινή του προσωπικού που απασχολεί για τις εργασίες του στους 
χώρους της ΑΑΗ Α.Ε, για την πρόληψη ατυχηµάτων ή ζηµιών, σε οποιαδήποτε 
πρόσωπα ή πράγµατα.  

 
 Το προσωπικό του αναδόχου που απασχολείται στην φύλαξη του σταδίου  κατά τα 

προβλεπόµενα στην παρούσα , υποχρεούται πέραν των άλλων και να εκτελεί κάθε 
εντολή που αφορά την φύλαξη και ασφάλεια του ανθρώπινου δυναµικού, θεατών, 
επισκεπτών  αλλά και των εγκαταστάσεων του σταδίου και που εκδίδεται από τις 
αρµόδιες υπηρεσίες ασφαλείας της ΑΑΗ .Α.Ε. ή την διοίκηση αυτού. 

 
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείµενες διατάξεις σχετικά µε την ασφάλεια των 

εργαζοµένων και να είναι αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος  έναντι όλων ποινικά, 
αστικά και διοικητικά για κάθε ατύχηµα που ήθελε συµβεί στο προσωπικό του. 
∆ιευκρινίζεται ρητά ότι η ΑΑΗ Α.Ε, δεν έχει καµία αστική ή ποινική ή οποιαδήποτε 
άλλη ευθύνη για κάθε αξίωση εκ µέρους οιουδήποτε µισθωτού του αναδόχου και η 
υποχρέωση της εξαντλείται πλήρως µε την καταβολή της κατά µήνα αµοιβής του 
αναδόχου.  

 
 Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν 

ατύχηµα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης. 
 

 Το απασχολούµενο από τον ανάδοχο προσωπικού, οφείλει να είναι  ένστολο κατά τα 
προβλεπόµενα  από την σχετική νοµοθεσία και άψογο στη συµπεριφορά του προς το 
λοιπό προσωπικό της ΑΑΗ Α.Ε. αλλά και προς τρίτους. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
αντικαθιστά αµέσως και χωρίς αντιρρήσεις και χρονοτριβή κάθε µέλος του 
προσωπικού του, το οποίο θα κριθεί δικαιολογηµένα από την ∆ιοίκηση της ΑΑΗ Α.Ε ή 
της αρµόδιας ∆νσης ασφαλείας, ως «ακατάλληλο» για ανάρµοστη συµπεριφορά ή για 
οποιονδήποτε λόγο, µόλις ειδοποιηθεί σχετικά,(εγγράφως) από την ΑΑΗ Α.Ε.  

 
 Απαγορεύεται η αναδοχή από άλλο πρόσωπο οποιονδήποτε δικαιωµάτων του 

εργολήπτη που θα απορρέουν από τη σύµβαση που θα υπογραφεί και η εκχώρηση 
και ενεχυρίαση οποιονδήποτε απαιτήσεων του εργολήπτη. 

 
 Για την φύλαξη των εγκαταστάσεων, θα χρησιµοποιείται υποχρεωτικά προσωπικό του 

αναδόχου και όχι άλλης εταιρείας. 
 

 Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή 
παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο προς το συµφέρον 
της Αναθέτουσας Αρχής 

 
 Ο ανάδοχος εγγυάται ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τους όρους και 

προϋποθέσεις της προκήρυξης, της σύµβασης και της προσφοράς του ή όπως θα 
υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση του Έργου. 

 
 Ο ανάδοχος δεν δύναται να επικαλεσθεί λόγο ανωτέρας βίας για τη µη εµπρόθεσµη 

και σύµφωνα µε τους όρους της συµβάσεως εκτέλεσης αυτής, ούτε δύναται να 
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απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις που τον βαρύνουν από τη σύµβαση, εάν δεν 
επικαλεσθεί και αποδείξει τα περιστατικά της ανωτέρας βίας, εντός 30 εργάσιµων 
ηµερών  από τότε που έλαβαν χώρα τα περιστατικά αυτά. 

 
 Ο ανάδοχος αναλαµβάνει  την υποχρέωση να µεριµνήσει ώστε να αποφύγει 

περίπτωση κενών στο προσωπικό του σε περίπτωση απεργίας του ανωτέρω 
προσωπικού. 

 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση βιβλίου διαχείρισης,  κλειδοθήκης ασφαλείας 

και κλειδιών των εγκταστάσεων. Η διάθεση των κλειδιών γίνεται µε χρεοπίστωση µετά 
από έγκριση της δνσης Ασφαλείας ή της διοίκησης . 

 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται στον Έλεγχο και επιτήρηση των επι µέρους εγκαταστάσεων, 

µε συχνές περιπολίες εντός της  εσωτερικής περιµέτρου τους και εντός των κτηρίων 
τους. Κατά τη διάρκεια των περιπολιών ο φύλακας θα έχει ασφαλίσει το χώρο φύλαξης 
του και θα φέρει µαζί του φακό και κινητό τηλέφωνο ή ενδοεπικοινωνία. 
 

 Η επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας υποχρεούται να χρησιµοποιεί στολή για 
το απασχολούµενο από αυτή προσωπικό ασφαλείας, µε σχετική άδεια από το 
υπουργείο Εθν. Αµύνης, η οποία κατατίθεται στα δικαιολογητικά. 
 

 Το προσωπικό ασφαλείας απαιτείται να κατέχει άδεια εργασίας Α'  κατηγορίας 
ανάλογη µε τις δραστηριότητες που πρόκειται να ασκήσει. Η άδεια εργασίας εκδίδεται 
από την Αστυνοµική ∆ιεύθυνση του νοµού ή τη ∆ιεύθυνση Ασφάλειας του τόπου 
κατοικίας του (Αντίγραφα σχετικών αδειών κατατίθενται κατά την υπογραφή της 
σύµβασης αναδόχου) 

 
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

 
1. Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας υποχρεούνται: 

 να φέρουν στην επωνυµία τους τη φράση «ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών 
ασφαλείας» και στα έγγραφά τους τον αριθµό της άδειας λειτουργίας τους, 

 να εκπαιδεύουν το απασχολούµενο προσωπικό ασφαλείας, ανάλογα µε τα 
καθήκοντα που του ανατίθενται, 

 να µην χρησιµοποιούν, ιδίως στα αυτοκίνητα και τις µοτοσικλέτες, σήµατα, 
αυτοκόλλητες ή µη ταινίες ή χρωµατισµό, που καθιστούν την εξωτερική τους 
εµφάνιση όµοια ή παρεµφερή µε εκείνη των µέσων που χρησιµοποιούν τα σώµατα 
ασφαλείας και να µην φέρουν συσκευές ηχητικής ή φωτεινής προειδοποίησης 
(σειρήνες, φάρους). στ. να µην θίγουν, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, 
τα κάθε είδους συνταγµατικώς κατοχυρωµένα δικαιώµατα των πολιτών, 

 να µην χρησιµοποιούν µέσα και µεθόδους που µπορούν να προκαλέσουν ζηµία, 
βλάβη, ενόχληση σε τρίτους ή να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών. Η 
χρήση σκύλων σε δηµόσιους και γενικά προσιτούς στο κοινό χώρους, 
απαγορεύεται. Η χρήση αυτών επιτρέπεται µόνο στο εσωτερικό των φυλασσόµενων 
κτιρίων και ιδιοκτησιών ή σε περίκλειστους χώρους, 

 Να υποβάλλουν ανά µήνα στις κατά τόπους αστυνοµικές αρχές κατάσταση του 
προσωπικού που απασχολούν στην περιοχή δικαιοδοσίας τους, καθώς και τους 
χώρους διάθεσής του, 

 
2.   Το προσωπικό ασφαλείας υποχρεούται: 

  Να µην χρησιµοποιεί, τον τίτλο «αστυνοµικός» ή λέξεις ή φράσεις ικανές να 
παραπλανήσουν το κοινό ότι αντιπροσωπεύει δηµόσια αρχή και ιδιαίτερα 
αστυνοµική. 

 Να γνωστοποιεί εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών στο Αρχηγείο Ελληνικής 
Αστυνοµίας κάθε µεταβολή των αρχικών προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας 
εργασίας που το αφορά. 

 
                                                       ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
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Η διάρκεια του «Έργου» ανέρχεται σε έξι (6)  µήνες, και πιο συγκεκριµένα από την 
υπογραφή της σύµβασης  και  365 ηµέρες µετά την υπογραφή στις  07.30 ώρα. Τυχόν 
µονοµερή από πλευράς ΑΑΗ Α.Ε παράταση της ισχύος της σύµβασης  (µέχρι ανάληψης 
καθηκόντων του νέου αναδόχου µετά από δηµόσιο διαγωνισµό) κατά τα προβλεπόµενα 
στο κεφάλαιο ΣΥΜΒΑΣΗ και σε καµία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το ήµισυ του χρόνου 
διάρκειας,  ήτοι τους τρείς µήνες. 
 
Ο προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των  66.536,59 €  µε το Φ.Π.Α 
 
Με απόφαση του ∆.Σ.ΑΑΗ.ΑΕ και αποδοχή από πλευράς ανάδοχου, η σύµβαση αυτή 
µπορεί να ανανεωθεί µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του ανοικτού δηµόσιου 
διαγωνισµού µε το ίδιο αντικείµενο το οποίο επεξεργάζεται η αρµόδιο υπηρεσία της ΑΑΗ Ε 
ΟΤΑ,  µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

 
                              

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
  

Περιγραφή Μήνες  Συνολικό 
Κόστος προ 
ΦΠΑ (24%)  

Τελικό Κόστος 
µε ΦΠΑ (24%)  

Ετήσια Φύλαξη  των ∆ηµοτικών 
Αθλητικών Κέντρων Ηρακλείου 

6 53.658,54 € 66.536,59 €  

 
 
 

Για την Ανάπτυξη Αθλητισµού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ 
Ο Πρόεδρος 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΒΑΡ∆ΑΒΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ,  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ∆ΙΟ  

Τηλ: 2810264566   ◊  Fax: 2810 264561 
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