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ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ  ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΔΑΚΗ 

 
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
Η Ανάπτυξη Αθλητιςμοφ Ηρακλείου ΑΕ ΟΣΑ ανακοινϊνει ότι κα προβεί ςτθν προκιρυξθ διαγωνιςμοφ 
που αφορά τθν επιλογι αναδόχου για Υπθρεςίεσ Κακαριότθτασ των ΔΑΚΗ, διάρκειασ δφο  μθνϊν  (CPV 
90910000-9)  για τισ ανάγκεσ του Παγκρθτίου Σταδίου, του Δθμοτικοφ Ακλθτικοφ και Πνευματικοφ 
Κζντρου Ηρακλείου και του Νζου Κλειςτοφ Γυμναςτθρίου Ηρακλείου  με  προχπολογιςκζν ποςό             
22.300,00 €  (ήτοι:  17.983,87 € + 4.316,129 € =22.300,00 €). 
 
Αντικείμενο Καθαριότητασ: 
Αθλητικοί Χώροι: Ανοικτοί και ςτεγαςμζνοι 
Όλοι οι ανοικτοί και ςτεγαςμζνοι χϊροι (ακλθτικοί και μθ) που ευρίςκονται εντόσ τθσ εξωτερικισ 
περίφραξθσ (ςυμπεριλαμβανομζνησ) του Παγκρθτίου Σταδίου, του Νζου Κλειςτοφ Γυμναςτθρίου, και 
ΔΑΠΚΗ όπωσ αυτά οριοκετοφνται από τισ υπάρχουςεσ ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ και εντόσ του εξωτερικοφ 
κιγκλιδϊματοσ οριοκζτθςθσ του χϊρου. 
 
Ειδικότερα η υπηρεςία αφορά: 
Τθν κακαριότθτα ςε πενκιμερθ βάςθ (Δευτζρα ζωσ και Παραςκευι ςυν μία πρωινι βάρδια το Σάββατο) 
και περιςτατικά Σαββάτο ι Κυριακι (ανάλογα των αναγκϊν που προκφπτουν ςε πρωινζσ ι απογευματινζσ 
βάρδιεσ) των δθμοτικϊν ακλθτικϊν Παγκρητίου ταδίου, Νζου Κλειςτοφ Γυμναςτηρίου Ηρακλείου και 
του Δημοτικοφ Αθλητικοφ Πνευματικοφ Κζντρου Ηρακλείου. 
 
Η κακαριότθτα ηθτείται, να γίνεται ςτουσ παρακάτω χϊρουσ και με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα (το 
οποίο δφναται να τροποποιθκεί ανάλογα τισ ανάγκεσ):  
 
ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ ΣΑΔΙΟ (μζγιςτοσ αριθμόσ ατόμων επτά (7) άτομα): 
Κακθμερινά από 06:30 – 21:30 και Σάββατο 07:00 -16:00 
Όλεσ τισ θμζρεσ περιςταςιακά ανάλογα τισ ανάγκεσ που πικανόν προκφψουν.  
 
ΝΕΟ ΚΛΕΙΣΟ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ (αριθμόσ ατόμων ζνα (1)): 
Κακθμερινά από 14:00 – 22:00  
Σάββατο και Κυριακι περιςταςιακά ανάλογα τισ ανάγκεσ που κα προκφψουν. 
 
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ και ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ  
(αριθμόσ ατόμων δφο (2)): 
Κακθμερινά από 06:30 – 22:30 / Σάββατο 07:00 -15:00 
Όλεσ τισ άλλεσ θμζρεσ  (π.χ Κυριακι) περιςταςιακά ανάλογα τισ ανάγκεσ.  
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Η κακαριότθτα δεν ςυμπεριλαμβάνει τα αναλϊςιμα υλικά τα οποία είναι ευκφνθ του φορζα διαχείριςθσ 
των ΔΑΚΗ και παραλαμβάνονται με πρωτόκολλο παράδοςθσ – χριςθσ και ςυγκεκριμζνεσ ποςότθτεσ για 
θμεριςια χριςθ. 
 
Φυςικό αντικείμενο του ζργου (ενδεικτικά αναφζρεται): 
Κακαριότθτα δαπζδων  
Κακαριότθτα αποδυτθρίων 
Κακαριότθτα WC 
Κακαριότθτα γραφείων και ακλθτικϊν χϊρων  
Κακαριότθτα περιβάλλοντα χϊρου περιφερειακά των χϊρων 
Κακαριότθτα μθχανθμάτων άςκθςθσ (ακλθτικοφ εξοπλιςμοφ) 
Κακαριότθτα χϊρων διαμονισ ακλοφμενων. 
Κακαριότθτα υαλοπινάκων εντόσ και εκτόσ των χϊρων άκλθςθσ  ςε εβδομαδιαία βάςθ. 
Κακαριότθτα υπαικρίων ακλθτικϊν χϊρων άκλθςθσ 
Κακαριότθτα υπαίκριων χϊρων ειςόδων ακλθτικϊν κζντρων  (εντόσ κιγκλιδϊματοσ) 
Κακαριότθτα κερκίδων και θμι-υπαίκριων χϊρων εντόσ των  κτιριακϊν εγκαταςτάςεων. 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΩΝ  
Η διάρκεια του «Ζργου» ανζρχεται ςυνολικά ςε δυο  μινεσ (2) μινεσ από την υπογραφι τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ με δυνατότθτα μονομεροφσ επζκταςθσ από μζρουσ τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ και ζνα  ακόμα μινα χωρίσ 
αναπροςαρμογι τθσ κατακυρωκείςασ τιμισ.  
 
Ο εντολζασ ζχει επίςθσ δικαίωμα μονομεροφσ διακοπισ τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί μετά από 
ζγγραφθ ενθμζρωςθ προσ τον ανάδοχο δφο εβδομάδων, ςε περίπτωςθ που οι υπθρεςίεσ κακαριότθτασ 
δφναται να παραςχεκοφν από προςωπικό το οποίο κα διατεκεί ςτον εντολζα από επιδοτοφμενο 
πρόγραμμα ι λόγω χαμθλισ ποιότθτασ υπθρεςιϊν από τον ανάδοχο. 
 
Ο εντολζασ ζχει επίςθσ δικαίωμα τροποποίθςθσ του γενικοφ προγράμματοσ και των θμερϊν κακαριότθτασ 
και το αρικμοφ των ατόμων που απαςχολοφνται ανάλογα με τισ ανάγκεσ που προκφπτουν.  
 
Ο ανϊτεροσ αρικμόσ απαςχολοφμενων τον μινα είναι κατά μζγιςτο δζκα άτομα και δφναται να είναι 
διαφορετικόσ από μινα ςε μινα, ανάλογα τισ ανάγκεσ που κα προκφψουν και τθν διακεςιμότθτα του 
προςωπικοφ από μζρουσ τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ.  
 
Ο ςυμμετζχων(ανάδοχοσ) υποχρεοφται: 
Για λόγουσ αςφαλείασ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενθμερϊνει τθν ΑΑΗ Α.Ε. για το προςωπικό που κα 
απαςχολείται με τθν υποβολι κατάςταςθσ προςωπικοφ με τα πλιρθ ςτοιχεία ταυτότθτοσ ι τθσ άδειασ 
εργαςίασ (και φωτοαντίγραφα αυτϊν). Επίςθσ ενθμζρωςθ πρζπει να γίνεται ςε περίπτωςθ τυχόν αλλαγϊν 
προςωπικοφ πριν τθν χρθςιμοποίθςι του.  
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί όλουσ τουσ Ελλθνικοφσ Νόμουσ τουσ ςχετικοφσ με τθν εργαςία 
(Εργατικι Νομοκεςία) και τισ διατάξεισ για αμοιβζσ, ωράριο εργαςίασ, κοινωνικϊν παροχϊν, 
αποηθμιϊςεων, φόρων κ.λ.π., ευκφνεται δε ζναντι των ελλθνικϊν αρχϊν για τθν τιρθςθ κάκε υποχρζωςθσ 
που προκφπτει από αυτζσ. Επίςθσ υποχρεοφται να εκπλθρϊνει όλεσ του τισ υποχρεϊςεισ απζναντι ςτο 
Δθμόςιο , τον Διμο και κάκε τρίτο. 
Ο ανάδοχοσ οφείλει να τθρεί τουσ κάκε είδουσ κανόνεσ που αφοροφν το απαςχολοφμενο απ' αυτόν 
προςωπικό, είτε αυτοί απορρζουν από τθν εργατικι νομοκεςία (άδειεσ ανυπαίτιου κωλφματοσ κλπ.) είτε 
από τθν αςφαλιςτικι νομοκεςία κρατιςεισ υπζρ αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν, εργατικά ατυχιματα κλπ.), 
είτε από Συλλογικζσ Συμβάςεισ Εργαςίασ (κακοριςμόσ μιςκϊν και θμερομιςκίων κλπ.) είτε από άλλουσ 
γενικοφσ κανόνεσ (ωράριο εργαςίασ κλπ.). Για κάκε πράξθ ι παράλειψθ του αναδόχου ευκφνεται ίδιοσ.  

Η ΑΑΗ Α.Ε δεν κα φζρει καμία ευκφνθ ςε περίπτωςθ εργατικοφ ατυχιματοσ. Ωςαφτωσ, δεν κα φζρει 
καμία απολφτωσ αςτικι ι ποινικι ευκφνθ ςε περίπτωςθ πρόκλθςθσ ατυχιματοσ ςε τρίτουσ, ευκφνθ τθν 
οποία αναπλθρϊνει κακ' ολοκλθρίαν ο ανάδοχοσ. 
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Το προςωπικό του αναδόχου ςε περίπτωςθ εξακρίβωςθσ τζλεςθσ ποινικϊν αδικθμάτων , ενθμερϊνει 
άμεςα τισ αρμόδιεσ αςτυνομικζσ αρχζσ και τισ υπθρεςίεσ αςφαλείασ του ςταδίου. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να γνωςτοποιεί εγγράφωσ και εγκαίρωσ ςε κάκε μζλοσ του απαςχολοφμενου 
προςωπικοφ του ότι : Ουδεμία εξάρτηςη και εργαςιακή ή άλλη νόμιμη ςχζςη ζχει με την ΑΑΗ Α.Ε. ζναντι 
αυτοφ του προςωπικοφ θα υπζχει αυτόσ και μόνον όλεσ τισ εκ του νόμου και τησ ςφμβαςησ ποινικζσ 
ευθφνεσ και υποχρεώςεισ. 

Ο ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ κάκε είδουσ ηθμιάσ ι βλάβθσ που κα προκλθκεί 
ςτο προςωπικό και ςτουσ χϊρουσ φφλαξθσ, εφ’ όςον αυτι οφείλεται ςε υπαιτιότθτα των υπαλλιλων του 
ιδίου (αναδόχου) ι των εργαςιϊν του. Ο απαιτοφμενοσ κατά νόμο εξοπλιςμόσ, ατομικά εφόδια και 
εξειδικευμζνοσ ρουχιςμόσ του προςωπικοφ κακαριότθτασ, επιβαρφνει τον ανάδοχο. 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποκακιςτά αμζςωσ κάκε ζλλειψθ και παράλειψθ ι πλθμμελι εργαςία που 
κα παρατθρείται και γνωςτοποιείται ς’ αυτόν από το αρμόδιο τμιμα τθσ ΑΑΗ Α.Ε.. Εάν ο ανάδοχοσ δεν 
φροντίηει ςφμφωνα με τα ανωτζρω για τθν αποκατάςταςθ τθσ ζλλειψθσ ι παράλειψθσ ι πλθμμελοφσ 
εργαςίασ, κα επιβάλλεται ποινικι ριτρα ποςοφ ζωσ και του 50% τθσ μθνιαίασ αμοιβισ προ κρατιςεων, 
ανάλογα μα τθν βαρφτθτα τθσ πράξεωσ ι παραλείψεωσ κατά τθν ελεφκερθ κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ, 
παρακρατοφμενθ από τθ μθνιαία αμοιβι. Σε περίπτωςθ υποτροπισ θ πιο πάνω ριτρα διπλαςιάηεται, τθσ 
Υπθρεςίασ διατθροφςθσ το δικαίωμα καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ και κιρυξθσ του αναδόχου ζκπτωτου.    
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιεί αποκλειςτικά προςωπικό το οποίο να είναι αςφαλιςμζνο, 
ειδικευμζνο, υγιζσ, άριςτο ςτθν ειδικότθτα του. Εγγυάται ότι δεν κα απαςχολιςει ι κα εκμεταλλευκεί 
ανιλικουσ κάτω των 18 ετϊν ςφμφωνα με τθν Ελλθνικι και διεκνι νομοκεςία.  
Ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ και ευκφνθ, να παίρνει όλα τα μζτρα που πρζπει για τθν αςφάλεια και 
υγιεινι του προςωπικοφ που απαςχολεί για τισ εργαςίεσ του ςτουσ χϊρουσ τθσ ΑΑΗ Α.Ε, για τθν πρόλθψθ 
ατυχθμάτων ι ηθμιϊν, ςε οποιαδιποτε πρόςωπα ι πράγματα.  
 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ ςχετικά με τθν αςφάλεια των εργαηομζνων και 
να είναι αποκλειςτικόσ και μόνοσ υπεφκυνοσ ζναντι όλων ποινικά, αςτικά και διοικθτικά για κάκε ατφχθμα 
που ικελε ςυμβεί ςτο προςωπικό του. Διευκρινίηεται ρθτά ότι θ ΑΑΗ Α.Ε, δεν ζχει καμία αςτικι ι ποινικι 
ι οποιαδιποτε άλλθ ευκφνθ για κάκε αξίωςθ εκ μζρουσ οιουδιποτε μιςκωτοφ του αναδόχου και θ 
υποχρζωςθ τθσ εξαντλείται πλιρωσ με τθν καταβολι τθσ κατά μινα αμοιβισ του αναδόχου.  

Το απαςχολοφμενο από τον ανάδοχο προςωπικοφ, οφείλει να φζρει ομοιόμορφο ιματιςμό να είναι άψογο 
ςτθ ςυμπεριφορά του προσ το λοιπό προςωπικό τθσ ΑΑΗ Α.Ε. αλλά και προσ τρίτουσ.  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αντικακιςτά αμζςωσ και χωρίσ αντιρριςεισ και χρονοτριβι κάκε μζλοσ του 
προςωπικοφ του, το οποίο κα κρικεί δικαιολογθμζνα από τθν Διοίκθςθ τθσ ΑΑΗ Α.Ε ωσ «ακατάλλθλο» για 
ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά ι για οποιονδιποτε λόγο, μόλισ ειδοποιθκεί ςχετικά,(εγγράφωσ) από τθν ΑΑΗ 
Α.Ε 

Απαγορεφεται θ αναδοχι από άλλο πρόςωπο θ επιχείρθςθ ι φορζα, οποιονδιποτε δικαιωμάτων του 
εργολιπτθ που κα απορρζουν από τθ ςφμβαςθ που κα υπογραφεί και θ εκχϊρθςθ και ενεχυρίαςθ 
οποιονδιποτε απαιτιςεων του εργολιπτθ. Για τθν κακαριότθτα των ΔΑΚΗ, κα χρθςιμοποιείται 
υποχρεωτικά προςωπικό του αναδόχου και όχι άλλθσ εταιρείασ . 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι παραλείψεισ, που 
κα μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο προσ το ςυμφζρον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

Ο ανάδοχοσ εγγυάται ότι το Ζργο κα εκτελεςκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ και προχποκζςεισ τθσ 
προκιρυξθσ, τθσ ςφμβαςθσ και τθσ προςφοράσ του ι όπωσ κα υποδειχκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά 
τθν εκτζλεςθ του Ζργου 

Ο ανάδοχοσ δεν δφναται να επικαλεςκεί λόγο ανωτζρασ βίασ για τθ μθ εμπρόκεςμθ και ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ τθσ ςυμβάςεωσ εκτζλεςθσ αυτισ, οφτε δφναται να απαλλαγεί από τισ υποχρεϊςεισ που τον 
βαρφνουν από τθ ςφμβαςθ, εάν δεν επικαλεςκεί και αποδείξει τα περιςτατικά τθσ ανωτζρασ βίασ, εντόσ 
15 εργάςιμων θμερϊν από τότε που ζλαβαν χϊρα τα περιςτατικά αυτά. 

Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να μεριμνιςει ϊςτε να αποφφγει περίπτωςθ κενϊν ςτο 
προςωπικό του ςε περίπτωςθ άρνθςθσ να εργαςκεί το προςωπικό του για οποιονδιποτε λόγο. 
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ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ   
Ο προχπολογιςμόσ του Ζργου ανζρχεται ςε  22.300, 00 € ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ 24%. 

 
Για την Ανάπτυξη Αθλητιςμοφ Ηρακλείου ΑΕ ΟΣΑ 

Ο Πρόεδροσ 
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΒΑΡΔΑΒΑ 

 
 

 Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Τ Π Ο Χ Ρ Ε Ω  Ε Ω Ν 
ΑΡΘΡΟ  1ο 

Η Ανάπτυξη Αθλητιςμοφ Ηρακλείου ΑΕ ΟΣΑ ανακοινϊνει ότι κα προβεί ςτθν προκιρυξθ διαγωνιςμοφ 
που αφορά τθν επιλογι αναδόχου για Υπθρεςίεσ Κακαριότθτασ των ΔΑΚΗ, διάρκειασ δφο  μθνϊν  (CPV 
90910000-9)  για τισ ανάγκεσ του Παγκρθτίου Σταδίου, του Δθμοτικοφ Ακλθτικοφ και Πνευματικοφ 
Κζντρου Ηρακλείου και του Νζου Κλειςτοφ Γυμναςτθρίου Ηρακλείου  με  προχπολογιςκζν ποςό 22.300,00 
€  (ήτοι:  17.983,87 € + 4.316,129 € =22.300,00 €). 
 

ΑΡΘΡΟ  2ο 

Ιςχφουςεσ διατάξεισ: 

  Η διενζργεια τθσ υπθρεςίασ διζπεται από το Ν.4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 118 του 
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Ά/08-08-2016).  

 Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 
– Πρόγραμμα Καλλικράτθσ».  

 Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο Πρόγραμμα 
Διαφγεια και άλλεσ διατάξεισ».  
 
ΑΡΘΡΟ  3ο   

ΑΠΟΦΑΕΙ  

 Τθν με αρικμό πρωτ. 16/2016 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ  Ανάπτυξθ Ακλθτιςμοφ 
Ηρακλείου, για τον οριςμό τθσ Επιτροπισ Προμθκειϊν και Ζργων τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. 

 Τθν με αρικμό πρωτ. 121/2019  απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ  Ανάπτυξθ Ακλθτιςμοφ 
Ηρακλείου για τθν παραπάνω προμικεια.   

 Τον προχπολογιςμό τρζχοντοσ ζτουσ 2019 τθσ Ανάπτυξθ Ακλθτιςμοφ Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ, από όπου και κα 
αντλθκεί θ δαπάνθ των   22.300,00 €   με ΦΠΑ 24%.     
 
ΑΡΘΡΟ  4ο   

Σρόποσ εκτζλεςησ τησ υπηρεςίασ: 
       Η εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ αυτισ κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ  των άρκρων 118 του 
Ν. 4412/2016 με κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τθσ 
τιμισ, μετά από πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και ςυλλογι προςφορϊν, τθρουμζνων τθσ τεχνικισ 
ζκκεςθσ που ζχουν εγκρικεί για τθν εν λόγω υπθρεςία. 
 
ΑΡΘΡΟ  5ο 

υμβατικά ςτοιχεία κατά ςειρά ιςχφοσ: 
Α)  Συγγραφι Υποχρεϊςεων. 
Β)  Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ.  
Γ)  Τεχνικζσ Προδιαγραφζσ. 
Δ)  Τιμολόγιο Προςφοράσ. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο 

Δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ:  
Οι  ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να κατακζςουν εντόσ φακζλου τθσ προςφοράσ τουσ:  

19PROC005693365 2019-10-11



Τπηρεςίεσ καθαριότητασ ΔΑΚΗ (δφο μήνεσ) [5] 

 Α)  Απόςπαςμα Ποινικοφ Μθτρϊου.  
 Υπόχρεοι για τθν κατάκεςθ: 
 1.Τα φυςικά πρόςωπα.   
 2. Ομόρρυκμοι εταίροι και διαχειριςτζσ Ο.Ε. και Ε.Ε.  
 3. Διαχειριςτζσ Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. 
 4. Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 
  Β)  Αςφαλιςτικι και φορολογικι ενθμερότθτα. 
  Γ)  Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/86 υπογεγραμμζνθ από το νόμιμο εκπρόςωπο τθσ επιχείρθςθσ ςτθν οποία 

κα δθλϊνουν ότι: Ζχουν λάβει γνϊςει των όρων των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, τθσ ςυγγραφισ 
υποχρεϊςεων και του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ υπθρεςίασ και ςυμφωνοφν με αυτοφσ. 

  Δ)  Συμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τον νόμιμο εκπρόςωπο τθσ επιχείρθςθσ ζντυπο με τθν οικονομικι 
προςφορά. Η προςφορά κα πρζπει να περιζχει αναλυτικά ςτοιχεία για κάκε προςφερόμενο είδοσ, τα 
οποία πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ θ 
προςφορά κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.   

  
  

 ΑΡΘΡΟ 7ο 
Αξιολόγηςη προςφορών –Ανάθεςη τησ υπηρεςίασ: 
        Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν (ςυμφωνία ι όχι τθσ τεχνικισ περιγραφισ τθσ προςφοράσ με τισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ) και θ απόφαςθ για τθν ανάκεςθ τθσ, κα γίνει ςφμφωνα με τισ 
ανωτζρω διατάξεισ.   Κριτιριο για τθν τελικι επιλογι του αναδόχου  είναι θ  πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ ςυνολικι προςφορά, μόνο βάςει τθσ τιμισ και τθρουμζνων των Τεχνικϊν 
Προδιαγραφϊν τθσ υπθρεςίασ. Η ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ κα γίνει με τθν υπογραφι ςφμβαςθσ 
υπογεγραμμζνθ από τον  πρόεδρο τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ (μετά από εξουςιοδότθςθ του ΔΣ). 
 
Άρθρο 8ο  
Ανακοίνωςη αποτελζςματοσ ςε προςφζροντεσ. 
Η Απόφαςθ ανάκεςθσ τθσ υπθρεςίασ ανακοινϊνεται με μζριμνα τθσ Υπθρεςίασ ςε όλουσ τουσ 
προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 105 του Ν. 4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ  9ο 

Δικαιολογητικά Κατακφρωςησ: 
            Ο Μειοδότθσ τθσ υπθρεςίασ πριν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ κα πρζπει να κατακζςει τα παρακάτω 

δικαιολογθτικά : 
 Α)  Απόςπαςμα Ποινικοφ Μθτρϊου.  
 Υπόχρεοι για τθν κατάκεςθ. 
 1. Τα φυςικά πρόςωπα.   
 2.  Ομόρρυκμοι εταίροι και διαχειριςτζσ Ο.Ε. και Ε.Ε.  
 3.  Διαχειριςτζσ Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. 

  4. Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ  
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

 Β)  Αςφαλιςτικι και φορολογικι ενθμερότθτα. 
 Γ) Εγγυθτικι επιςτολι 5% τθσ αρχικισ αξίασ τθσ υπθρεςίασ  μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν. 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο 
Παράδοςη:  
        Η παράδοςθ των υπθρεςιϊν τθσ παροφςασ κα γίνει ςτα ΔΑΚΗ, με ευκφνθ και δαπάνθ του αναδόχου. 
Ο ανάδοχοσ είναι  υποχρεωμζνοσ να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μζτρα αςφάλειασ και προςταςίασ 
των εργαηομζνων και των εγκαταςτάςεων μζςα ςτο χϊρο των υπθρεςιϊν κατά τθ διαδικαςία τθσ 
παράδοςθσ-τοποκζτθςθσ. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να λάβει όλα τα κατάλλθλα μζτρα για τθν 
μεταφορά και τθν παράδοςθ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, και είναι υπεφκυνοσ για κάκε 
ηθμιά που πικανό να γίνει από υπαιτιότθτά του μζχρι τθν παράδοςι τουσ. 
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ΑΡΘΡΟ  12ο 
Παραλαβή υπηρεςίασ  : 
Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ των υπθρεςιϊν και καλείται 
να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο ανάδοχοσ. 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο  
Σρόποσ πληρωμήσ – απαιτοφμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου:  
Η εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ κα γίνει μθνιαίωσ μετά τθν ολοκλιρωςθ παροχισ των 
υπθρεςιϊν του προθγοφμενου μινα. 
Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι τα εξισ: 

A)      Τιμολόγιο του αναδόχου / αναδόχου. 
Β)    Πρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ από τθν Επιτροπι παραλαβισ τθσ 

ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 
Γ)     Πιςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ.   

 
ΑΡΘΡΟ 14ο 
Σιμή:  Η τιμι δίνεται ςε ΕΤΡΩ € και πρζπει να αναγράφεται αρικμθτικϊσ. Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι 
τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ κακϊσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, εκτόσ από το Φ.Π.Α., για παράδοςθ τθσ 
υπθρεςίασ  ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτθν παροφςα μελζτθ. 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο 
Φόροι, τζλη, κρατήςεισ: Ο ανάδοχοσ υπόκειται ςε όλουσ τουσ βάςει των κειμζνων διατάξεων φόρουσ, 
τζλθ, κρατιςεισ που κα ιςχφουν κατά τθν θμζρα τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ο Φ.Π.Α βαρφνει  τθν 
ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. 
 
ΑΡΘΡΟ 16ο 
Παράδοςη Τλικών ( Χρόνοσ, Σόποσ, Σρόποσ):  Ωσ ςυνολικόσ  χρόνοσ παράδοςθσ τθσ υπθρεςίασ  ορίηεται 
το χρονικό διάςτθμα εντόσ εξήντα  (60)  ημερών  από τθν θμερομθνία τθσ υπογραφείςασ ςφμβαςθσ. Η 
παράδοςθ των ειδϊν τθσ υπθρεςίασ κα γίνει με κακαρά μεταφορικά μζςα του αναδόχου.  Κατά τα λοιπά 
ιςχφουν οι διατάξεισ το άρκρου 206 του Ν.4412/2016. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΤΠΟΓΡΑΦΕ 
Πρόεδροσ Επιτροπήσ 

Προμηθειών 
Πρόεδροσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ 

  
Μαρία Βιςκαδοφρου 

 
Κωνςταντίνοσ Βαρδαβάσ 
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