
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ΟΡΟΙ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Αντικείµενο αυτού του ∆ιαγωνισµού που θα διενεργηθεί µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή, είναι η ανάδειξη 

αναδόχου για υπηρεσίες συντήρησης όλων των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, κτιριακών, 

περιποίησης πρασίνου  υποστήριξή  εκδηλώσεων και κατασκευή ή εγκατάσταση νέου εξοπλισµού  των 

αθλητικών κέντρων Ηρακλείου  και  λειτουργία των  αθλητικών Κέντρων στο Ηράκλειο σύµφωνα µε τους 

ειδικούς όρους που αναφέρονται στο συνηµµένο πίνακα (Παράρτηµα Α), προϋπολογισµού δαπάνης 

48.559,50 €  (συµπεριλαµβανοµένου του νόµιµου Φ.Π.Α. 23%). 

 

Η χρονική διάρκεια των υπηρεσιών θα είναι για  έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής 

σύµβασης, µε δυνατότητα παράτασης δύο (2) µηνών µετά από αιτιολογηµένη απόφαση  του διοικητικού 

Συµβουλίου της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει την  10 Μαρτίου 2016 και ώρα 13:30 π.µ., στα γραφεία της Ανάπτυξης 

Αθλητισµού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ (Παγκρήτιο στάδιο, Θύρα 1, Γραφείο ∆ιοίκησης, µπροστά στην  Επιτροπή 

Αξιολόγησης Έργων και Προµηθειών της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. Ο χρόνος υποβολής προσφοράς ορίζεται 

αναλυτικά στο άρθρο 6. 

 

Περίληψη της διακήρυξης αυτής έχει σταλεί για δηµοσίευση σε δύο τοπικές εφηµερίδες, µια εθνικής 

εµβέλειας δηµοπρασιών και προκηρύξεων  και στο  Φ.Ε.Κ.  σύµφωνα µε τον κανονισµό της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ.  

 

ΑΡΘΡΟ 3ο : ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή συµπράξεις αυτών, που 

λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου η οποία επικυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997.   

 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσης, και µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

1. Ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόµιµης λειτουργίας τους στην 

Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη 

Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου. 

2. Ότι η απαίτηση για τριετή απασχόληση στο αντικείµενο που αναφέρεται στην προηγούµενη 

παράγραφο, καλύπτεται από ένα τουλάχιστον µέλος της ένωσης. 

3. Με την προσφορά στον κυρίως φάκελο, και κατά τη διαδικασία των άρθρων 6 και 7 και των 

παραρτηµάτων Α και Β της παρούσης και σύµφωνα µε αυτά, οι προσφέροντες υποβάλλουν: 

 

α. Τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
i. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 15 της  παρούσης. 

ii. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του νόµου 1599/1986, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, 

στην οποία:  

i. να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού 
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ii. να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς τους (η ηµεροµηνία υπογραφής 

της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να συµπίπτει µε την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς ή της 

κατάθεσης της µε ταχυδροµική υπηρεσία): 

iii. δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 

του Π.∆. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού κώδικα σχετικό µε την άσκηση της 

επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο η υπεύθυνη δήλωση περί µη καταδίκης µε 

αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παραπάνω αδικήµατα της περίπτωσης α. υποβάλλεται χωριστά : 

 

i. από τους διαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε. , Ε.Ε, η Ε.Π.Ε. 

 

ii. από τον Πρόεδρο του ∆Σ και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε και από 

iii. κάθε νόµιµο εκπρόσωπο σε κάθε άλλη περίπτωση 

-   δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

-  είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 

και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

-  είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, καθώς και το εδικό επάγγελµά τους. 

-  δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του 

ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 

πρόσωπα), και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 

εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά 

νοµικά πρόσωπα). 

-  να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών 

που περιγράφονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. 

 

iii. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι διαγωνιζόµενοι συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε 

αντιπρόσωπό τους. 

 

iv. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος όπως : το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για 

διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε και Ε.Π.Ε), επικυρωµένο αντίγραφο η απόσπασµα του καταστατικού του 

διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τροποποιήσεων (για Ο.Ε. και Ε.Ε), καθώς επίσης και στοιχεία και 

έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε τα υπόλοιπα πρόσωπα που 

έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους την Α.Ε και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, εάν 

αυτό δεν προκύπτει από το καταστατικό, αναλόγως µε την νοµική µορφή των εταιρειών η κάθε άλλου 

νοµικού προσώπου.  

 
β.  Σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, εντός του οποίου  τοποθετούνται: 

-  η τεχνική προσφορά, σε συµφωνία µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 7 και τα παραρτήµατα Α της 

παρούσης. 

- πιστοποιητικά εξασφάλισης ποιότητας σύµφωνα µε πρότυπα που τυχόν ζητούνται στην παρούσα 

διακήρυξη. 

 

γ.  Σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, εντός του οποίου τοποθετείται η οικονοµική προσφορά. 

 

3. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

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

εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, οφείλει να 

υποβάλλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και 

ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 11 της παρούσης: 

 

α. Οι Έλληνες πολίτες: 
1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν την κοινοποίηση της 

παραπάνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση 

για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του 

Αγορανοµικού κώδικα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από 

τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας  χρεωκοπίας. 



 

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαµήνου πριν την κοινοποίηση της παραπάνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 

σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

 

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της παραπάνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και επικουρική) και ως προς τις φορολογικές τους 

υποχρεώσεις. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 

περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, 

από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 

4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και 

αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της παραπάνω 
ειδοποίησης. 

 

5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του νόµου 1599/1986, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, µε 

την οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισµούς του Ελληνικού ∆ηµοσίου, εξαιτίας 

παραβίασης συµβατικών υποχρεώσεων σε παλαιότερους διαγωνισµούς. 

 

β. Οι αλλοδαποί: 
1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν την κοινοποίηση της παραπάνω 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση 

για κάποιο αδίκηµα της περ. 1 του εδ. α της παρ. 3 του παρόντος άρθρου. 

 

2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής 

τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. 2 του εδ. α της παρ. 

3 του παρόντος άρθρου. 

 

3. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν 

εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά 

την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι 

την κοινοποίηση της παραπάνω ειδοποίησης. 

 

4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του νόµου 1599/1986, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, µε 

την οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισµούς του Ελληνικού ∆ηµοσίου, εξαιτίας 

παραβίασης συµβατικών υποχρεώσεων σε παλαιότερους διαγωνισµούς. 

 

γ. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 
1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παραγράφου 3 του παρόντος 

άρθρου. 

 

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαµήνου πριν την κοινοποίηση της παραπάνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 

υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, 

όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα), και, επίσης, 

ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 

νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

 

3. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις 

των Ε.Π.Ε. και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο 

για τις Α.Ε., απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν 

καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περ. 1 του εδ. α της παρ. 

3 του παρόντος άρθρου. 

 

4. Επί ηµεδαπών Α.Ε. τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περ. 2 



του εδ. γ της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια 

Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι 

εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια' και 

7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, 

όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της Α.Ε. που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 

Επί ηµεδαπών Ε.Π.Ε. και Ε.Ε. το πιστοποιητικό εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του 

Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό  επιχείρησης. 

 

δ. Οι Συνεταιρισµοί 
1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν την κοινοποίηση της 

παραπάνω ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση 

για κάποιο από τα αδικήµατα της περ. 1 του εδ. Α της παρ. 3 του παρόντος άρθρου. 

 

2. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 2 και 3 του εδ. α της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται 

για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περ. 2 του εδ. Β της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται 

για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περ. 2 του εδ. γ της παρ. 3 του παρόντος άρθρου. 

 

3. Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

 

ε. Οι Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε έναν που συµµετέχει στην 

Ένωση.  

Επιπλέον, απαιτείται (µε ποινή απορρίψεως προσφοράς) και προκειµένου να διαπιστωθεί για τον 

προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση η φερεγγυότητά του, η επαγγελµατική 

αξιοπιστία του, η χρηµατοπιστωτική και οικονοµική γενικότερα κατάστασή του και οι τεχνικές δυνατότητές 

του, η προσκόµιση και των παρακάτω δικαιολογητικών κατακύρωσης: 

 

1.  Για τις τρεις προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις, αντίγραφα ή 

αποσπάσµατα του ισολογισµού της επιχείρησης, δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου 

εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα τις υπηρεσίες 
βελτίωσης και συντήρησης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί 

επιχειρηµατική δραστηριότητα σχετικά µε το παραπάνω αντικείµενο εργασιών, κατά χρονικό διάστηµα που 

δεν επιτρέπει την έκδοση, κατά νόµο, τριών ισολογισµών, υποβάλλει τους ισολογισµούς που έχουν εκδοθεί 

και τα σχετικά επίσηµα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστηµα αυτό. Επιχειρήσεις που δεν 

υποχρεούνται σε σύνταξη ισολογισµού πρέπει να προσκοµίσουν αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία (πχ. 

Ε3, Ε5 κλπ) προκειµένου να διαπιστωθούν όσα ζητούνται παραπάνω. 

 

2. Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, θεωρηµένη από αρµόδια αρχή. Στην κατάσταση αυτή θα 

πρέπει να φαίνεται η στελέχωση, η εξειδίκευση και η πιθανή πιστοποίηση του τεχνικού κυρίως τµήµατος 

της επιχείρησης του διαγωνιζόµενου, ανεξάρτητα από τη συµβατική τους σχέση µε την επιχείρηση. Στις 

περιπτώσεις: α. Όταν απασχολούνται εξωτερικοί συνεργάτες θα πρέπει να υποβάλλονται υπεύθυνες 

δηλώσεις τους µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σχετικά µε τη σχέση τους µε τον προσφέροντα σε 

συνάρτηση µε τα προσφερόµενα από αυτόν είδη. 

 

β. Όταν δεν απασχολείται προσωπικό αυτό θα δηλώνεται µε υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου µε 

θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 

Γενικά για όλα τα δικαιολογητικά ισχύουν τα παρακάτω: 
-  Εφόσον οι διαγωνιζόµενοι συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν 

µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

-  Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 

έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να 

αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστηµένος. 

- Η µη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην 

παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου συνιστά λόγο αποκλεισµού του συµµετέχοντα από το 

διαγωνισµό. 

 



ΑΡΘΡΟ 4ο: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΕΩΝ 
1. Η ένωση συµµετεχόντων υποβάλλει κοινή προσφορά, ή οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 

όλους όσους αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτηµένο µε 

συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και 

το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης. 

2. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση 

κατακύρωσης ή ανάθεσης των εργασιών, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της 

σύµβασης. 

3. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της 

ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των 

προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς 

µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, 

τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και 

τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν 

αντικατάσταση. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του οικείου Υπουργού ή του 

αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου για τη 

διενέργεια του διαγωνισµού οργάνου. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΓΛΩΣΣΑ – ΝΟΜΙΣΜΑ 
Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισµών και τη συµµετοχή σ' αυτούς, συντάσσονται 

στην Ελληνική γλώσσα. Το νόµισµα των οικονοµικών προσφορών είναι το ΕΥΡΩ.  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές, στο 

Γραφείο Πρωτοκόλλου της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ (71303, Περιοχή Λίντο, Παγκρήτιο Στάδιο, Θύρα 1,  Ηράκλειο 

Κρήτης), σύµφωνα µε τα παρακάτω: 

 

1. Οι προσφορές θα πρέπει να περιέρχονται στην Ανάπτυξη Αθλητισµού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ  µέχρι   και 

την ηµέρα της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού δηλαδή  10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016  και ώρα 12:30. 

Ο διαγωνισµός για διεξαχθεί την ίδια ηµέρα στις 13:30.   
 

2.  Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς: 

i. Η λέξη «Προσφορά». 

ii. Ο πλήρης τίτλος της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. 

iii. Ο αριθµός πρωτοκόλλου της διακήρυξης (βρίσκεται στην 1η σελίδα). 

iv. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

v.  Τα στοιχεία του αποστολέα. 

 

3. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες  προσφορές δεν πληρούν τα 

οριζόµενα από τις διατάξεις των παραπάνω παραγράφων, δεν λαµβάνονται υπόψη. 

 

4. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες  προσφορές δεν 

πρωτοκολληθούν πριν τις 12:30 της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού, δεν λαµβάνονται υπόψη. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
1. Οι προσφορές θα υποβληθούν µέσα σε φάκελο σφραγισµένο (κυρίως φάκελος), ο οποίος θα έχει τις 

ενδείξεις που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 της παρούσης. Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς 

θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο (2) ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι: 

 

1α. Φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που θα περιέχει µε ποινή 

αποκλεισµού τα τεχνικά στοιχεία που θα αποδεικνύεται η τεχνική επάρκεια σύµφωνα µε τους ειδικούς 

όρους που αναφέρονται στο συνηµµένο πίνακα (Παράρτηµα Α) καθώς και θεωρηµένο αντίγραφο της 

γενικής άδειας επίβλεψης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κάθε κατηγορίας και ισχύος της προσφοράς, σε 2 

αντίγραφα. Ο φάκελος αυτός θα πρέπει να φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (παρ. 2, άρθρο 6). 

Στην Τεχνική προσφορά δεν πρέπει να αναφέρονται, µε ποινή αποκλεισµού, οικονοµικά στοιχεία της 

προσφοράς. 

 

1β. Φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που θα περιέχει και µε ποινή 

αποκλεισµού τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, σε 2 αντίγραφα και ένα αντίγραφο σε 



ηλεκτρονική µορφή cd. Ο φάκελος αυτός θα πρέπει να φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (παρ. 2, 

άρθρο 5).  Για διευκόλυνση τόσο στο έργο του αρµοδίου οργάνου όσο και των συµµετεχόντων, µπορούν οι 

συµµετέχοντες να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο εδάφιο. α της παρ. 2 του άρθρου 3 της 

παρούσης σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο 

οποίος θα βρίσκεται µέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς, και θα πρέπει να φέρει και τις ενδείξεις του 

κυρίως φακέλου (παρ. 2, άρθρο 6). 

 

Η µη συµµόρφωση στην τακτοποίηση των φακέλων τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς ή των 

απαιτουµένων αντιγράφων, και η πιθανή ύπαρξη οικονοµικών στοιχείων εκτός του σφραγισµένου 

φακέλου της οικονοµικής προσφοράς, επισείει αυτόµατα αποκλεισµό του διαγωνιζόµενου από τη 

συνέχεια της διαδικασίας. 

 

2. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ξεχωριστό φάκελο µε την ένδειξη 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

3. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον 

προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την 

τυχόν διόρθωση, να την µονογράψει και να την σφραγίσει. Η προσφορά θα απορρίπτεται όταν θα υπάρχουν 

σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της αρµόδιας επιτροπής. 

 

4. Ο προσφέρων, εφόσον δεν κατέθεσε εγκαίρως ένσταση κατά της διακήρυξης, ή έχει απορριφθεί η 

ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της, και δεν 

δύναται, µε την προσφορά του ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους 

ανωτέρω όρους. 

Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακήρυξης δεν κωλύει τη συµµετοχή στο διαγωνισµό. Στους διαγωνισµούς 

που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου, οι ρυθµίσεις της παρούσης παραγράφου δεν 

θίγουν τις ειδικές διατάξεις του ν. 2522/1997.  Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως 

υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από 

αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιων του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά τη 

σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, 

λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα 

από το αρµόδιο όργανο. 

 

5. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η 

γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο 

προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Στην 

αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η 

έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που 

καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης τους ενδιαφεροµένου. 

 

6. Εάν η προσφορά είναι ασυνήθιστα χαµηλή σε σχέση µε το αντικείµενό της, αυτή µπορεί να απορριφθεί 

από την αναθέτουσα αρχή, αφού αυτή ζητήσει γραπτώς διευκρινίσεις σχετικά µε τη σύνθεση της 

προσφοράς. Εάν διαπιστωθεί ότι µια προσφορά είναι ασυνήθιστα χαµηλή λόγω χορήγησης κρατικής 

ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά µπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά για αυτόν τον λόγο, µε 

ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση έπειτα από διαβούλευση, και εφόσον ο προσφέρων δεν είναι σε θέση να 

αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσµίας που τάσσει η αναθέτουσα αρχή, ότι η εν λόγω ενίσχυση χορηγήθηκε 

σε νόµιµα πλαίσια. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1.  Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσµεύουν τους συµµετέχοντες επί εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από 

την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 

2.  Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον παραπάνω χρόνο, απορρίπτεται. 

3.  Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί εφόσον το ζητήσει η ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ πριν από τη λήξη της 

για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από την διακήρυξη, κατ'  ανώτατο όριο. Μετά τη λήξη 

και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού 

µαταιώνονται, εκτός εάν Η ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του 

διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να 



επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 

ανωτέρου ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 

διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως 

απαράδεκτες. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής διαγωνιζόµενου σε αυτόν και της διενέργειάς 

του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νοµιµότητας και ουσίας 

(ενδικοφανής προσφυγή). 

Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που 

αφορούν την πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκοµίζει ο προσφέρων προς τον 

οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάµει του άρθρου 3 της παρούσης. 

 

2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρµόδιο για την διενέργεια του 

διαγωνισµού όργανο του φορέα, ως εξής: 

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της 

διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό 

της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των 

προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή αξιολόγησης  έργων και προµηθειών της ΑΑΗ ΑΕ 

ΟΤΑ,   που διενεργεί τον διαγωνισµό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το 

αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. 

 

β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συµµετοχή οποιουδήποτε 

διαγωνιζόµενου στον διαγωνισµό ή την διενέργεια του διαγωνισµού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και 

αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισµού και εντός της 

επόµενης εργάσιµης ηµέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάµενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. 

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση 

των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση 

µετά από γνωµοδότηση αυτού. 

Η ένσταση κατά της συµµετοχής διαγωνιζόµενου σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά 

του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών από της υποβολής της. 

 

γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε χρονικό διάστηµα 

τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως 

της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την 

υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό 

συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) 

εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. 

δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νοµιµότητα και 

πληρότητα των δικαιολογητικών άρθρου 3 της παρούσης, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων 

ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω 

δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της 

στον µειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό 

όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες 

ηµέρες από την λήξη της ανωτέρω τριηµέρου προθεσµίας. 

  

3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόµενους, δεν 

γίνονται δεκτές.  

 

4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάµενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της 

Υπηρεσίας. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, µετά την κοινοποίηση του 

σώµατός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, µε φροντίδα τους. 

 

5. Ο διαγωνιζόµενος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις  δυνάµει των 

άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.∆. 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και 

ουσίας µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της 



σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της προσφυγής, αποφασίζει ο αρµόδιος Υπουργός ή το 

αρµόδιο για την διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 

6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, προσκοµίζεται παράβολο 

κατάθεσης υπέρ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ  ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,5 %) επί της προϋπολογισµένης 

αξίας των εργασιών συντήρησης, το ύψος των οποίων δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) και 

µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1. Το άνοιγµα των προσφορών γίνεται δηµόσια, από την αρµόδια Επιτροπή, την ηµεροµηνία και ώρα που 

ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσης. Προσφορές που υποβάλλονται µετά την έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. 

Στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών µπορούν να συµµετέχουν οι διαγωνιζόµενοι ή οι 

εκπρόσωποί τους. Αν κατά τις παραπάνω ενέργειες παρατηρηθούν παρατυπίες ή συµµετοχή διαγωνιζόµενου 

που δεν έχει τέτοιο δικαίωµα, κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλλει ενστάσεις επί τόπου ή και την 

επόµενη εργάσιµη ηµέρα.  

 

Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς (και σε 

περίπτωση που υπάρχει και ο φάκελος µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής), µονογράφονται δε και 

σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς ανά 

φύλλο. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και 

σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται 

και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και παραδίδεται στην Υπηρεσία, προκειµένου να αποσφραγισθεί την 

ηµεροµηνία και ώρα που έχει ορισθεί. 

 

β) Κατά την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης µπορεί να γίνεται χρήση µηχανικού µέσου 

(διάτρηση), µε το οποίο θα αποτυπώνεται η ηµεροµηνία και η ώρα αποσφράγισης. Με απόφαση του 

Υπουργού Ανάπτυξης µπορεί να ορίζονται οι αναγκαίες διαδικαστικές λεπτοµέρειες. 

 

2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που 

υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει 

και σφραγίζει. 

 

3. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισµού µαζί µε τους 

σφραγισµένους φακέλους που περιέχουν τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται µε απόδειξη 

σε υπάλληλο της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό. Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά 

στοιχεία των προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, 

επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µε απόφαση του αρµοδίου Υπουργού ή του 

αρµοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, στο παραπάνω αρµόδιο όργανο, για την αποσφράγισή τους 

κατά την ηµεροµηνία και ώρα που έχει ορισθεί και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών κατά τα ανωτέρω. 

Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Εφόσον το όργανο 

αποσφράγισης των προσφορών είναι αρµόδιο και για την αξιολόγησή τους, οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα 

οικονοµικά στοιχεία των προσφορών παραµένουν σε αυτό. 

 

4. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των 

προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στον διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που 

προσφέρθηκαν. 

 

5. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει επίσης στην 

αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών της παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσης, την ηµεροµηνία 

και ώρα που θα ορισθεί από την αρµόδια επιτροπή. Η αρµόδια επιτροπή θα ανακοινώσει µε έγγραφό της το 

παραπάνω χρόνο πρόσβασης των συµµετεχόντων στα δικαιολογητικά παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσης. 

Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του 

φακέλου των δικαιολογητικών της παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσης, λαµβάνουν γνώση των 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος 



παραδίδεται εµπρόθεσµα στο αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, σύµφωνα και 

µε όσα ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσης. 

 

6. Όταν ο διαγωνιζόµενος ο οποίος προσφέρει την πλέον συµφέρουσα προσφορά δεν 

προσκοµίζει εµπρόθεσµα, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην 

παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσης, η κατακύρωση γίνεται στον συµµετέχοντα που προσφέρει την αµέσως 

επόµενη πλέον συµφέρουσα προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα 

από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον 

διαγωνιζόµενο µε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα προσφορά και ούτω καθ΄ εξής. 

Αν κανένας από τους διαγωνιζόµενους δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις 

προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία 

απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται.  

Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 

2 του άρθρου 3 της παρούσης ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκοµίσει εγκαίρως και 

προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της 

παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσης, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη. 

Επίσης καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη εφόσον από τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόµενα ελάχιστα αναγκαία όρια των 

οικονοµικών και τεχνικών προϋποθέσεων. 

Εάν από την διαδικασία αξιολόγησης προκύψουν ισοδύναµες προσφορές, τότε ο τελικός ανάδοχος 

επιλέγεται κατόπιν διαπραγµάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισοδύναµες 

προσφορές. 

 

7. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

µετά από προηγούµενη, γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του 

διαγωνισµού οργάνου.  

8. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης. Η διαπίστωση για την συµφωνία ή ασυµφωνία µε τους απαράβατους όρους 

που ορίζονται ως τέτοιοι από την διακήρυξη και µε τις τεχνικές προδιαγραφές της καθώς και η 

βαθµολόγηση των προσφορών γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου, µετά από αιτιολογηµένη γνώµη 

του αρµοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων οργάνου. 

  
ΑΡΘΡΟ 12ο: ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Το διοικητικό συµβούλιο της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της, µπορεί να προτείνει: 

Α.  Κατακύρωση του διαγωνισµού σε έναν τελικό ανάδοχο. 

Β.  Εάν υπάρχουν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές τελικός ανάδοχος επιλέγεται ο µειοδότης που 

προκύπτει κατόπιν διαπραγµάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιµες ή 

ισοδύναµες προσφορές. 

Γ.  Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των όρων 

και των τεχνικών προδιαγραφών. 

∆.  Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στην διαδικασία της 

διαπραγµάτευσης. 

Ε.  Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις των υπό στοιχεία Ι και ΙΙ 

των περ. α και β της παρ. 2 του άρθρου 20 του Π.∆. 118/2007. 

Στ.  Οριστική µαταίωση του διαγωνισµού. 

 
ΑΡΘΡΟ 13ο: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
1. Στον ανάδοχο στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση εργασιών, θα αποσταλεί σχετική ανακοίνωση που 

θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

α. Τις εργασίες. 

β. Την τιµή. 

γ. Τη συµφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης µε τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης καθώς 

και µε το σχέδιο σύµβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη, και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των 

όρων τούτων. 

δ. Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 

 

2. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί 

έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 

 



3. Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η εργασία, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) 

ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, 

προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο ανάδοχος µπορεί να προσέλθει 

για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όµως αυτή ο χρόνος έναρξης των εργασιών αρχίζει να 

υπολογίζεται µετά από δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Εφόσον η 

σύµβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών που αναφέρεται παραπάνω, 

ο χρόνος έναρξης των εργασιών υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

 

4. Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση, κηρύσσεται 

έκπτωτος µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, ύστερα από γνωµοδότηση του 

αρµόδιου οργάνου. Οι κυρώσεις στην περίπτωση αυτή, αναλύονται στο άρθρο 18 της παρούσης. 

 

5. Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύµβασης να 

προσκοµίσει παραστατικά στοιχεία εξόφλησης των εφηµερίδων που δηµοσίευσαν τον διαγωνισµό 

σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄04-09-2009). 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη η 

σύµβαση, υπόδειγµα της οποίας επισυνάπτεται στο Παράρτηµα Γ της παρούσης. Η Υπηρεσία συµπληρώνει 

στο κείµενο αυτό τα στοιχεία της προσφοράς του  αναδόχου µε την οποία συµµετείχε αυτός στον 

διαγωνισµό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του διαγωνισµού σε αυτόν. ∆εν 

χωρεί οποιαδήποτε διαπραγµάτευση στο κείµενο της επισυναπτόµενης σύµβασης, ούτε καθ’ οποιονδήποτε 

τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου. 

2.  Η σύµβαση περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της εργασίας και τουλάχιστον τα εξής: 

α.  Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης. 

β.  Τα συµβαλλόµενα µέρη. 

γ.  Το είδος εργασιών. 

δ.  Την τιµή. 

ε.  Τον τόπο, τρόπο και χρόνο εκτέλεσης των εργασιών. 

στ.  Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών (αν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν). 

ζ.  Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις. 

η.  Τις προβλεπόµενες ρήτρες. 

θ.  Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

ι.  Τον τρόπο και χρόνο πληρωµής. 

 

3. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, 

διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης, ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 

4. Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 

συµβαλλόµενα µέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συµβατικό όρο, µπορεί 

να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. Η τροποποίηση µπορεί να 

αφορά στην παράταση εκτέλεσης λόγω ανωτέρας βίας. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, οι πιθανές 

τροποποιήσεις δεν θα αλλοιώνουν στο σύνολο ή µερικά, το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο του έργου 

όπως αυτό είχε προσδιοριστεί από την διακήρυξη.  

5. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν εκτελέστηκαν οι υπηρεσίες που αναφέρονται στη σύµβαση 

µέσα στο χρόνο διάρκειας της. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που  λειτουργούν νόµιµα στην 

Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου 

Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των 

κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα. 

Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται 

από επίσηµη µετάφρασή τους. 

2. Με την εγγυητική επιστολή -που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση- το πιστωτικό ίδρυµα αναλαµβάνει την 

υποχρέωση να καταβάλλει ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς 

να µπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή).  

 



3. Οι παρακάτω αναφερόµενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν καταρχήν: 

α.  Την ηµεροµηνία έκδοσης. 

β.  Τον εκδότη. 

γ.  Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 

δ.  Τον αριθµό της εγγύησης. 

ε.  Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

στ. Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του συµµετέχοντα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

ζ.  Τους όρους ότι: 

 (I)  η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της 

διζήσεως. 

(ΙΙ)  το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον  διαγωνισµό και θα 

καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από  απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

(ΙΙΙ)  σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε  πάγιο τέλος 

χαρτοσήµου. 

(ΙV)  ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της  εγγύησης ύστερα από 

έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν  από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 

 

4. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό. 

α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%, επί 

της προϋπολογισθείσης δαπάνης, µε Φ.Π.Α. 
β. Η εγγύηση συµµετοχής θα πρέπει να καλύπτει τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, να είναι 

γενικά σύµφωνη µε το υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στην παρούσα (Παράρτηµα Β), ενώ θα πρέπει να 

περιλαµβάνει και τα ακόλουθα στοιχεία: 

(Ι)  Το φορέα που διενεργεί το διαγωνισµό, τον τίτλο του έργου όπως αυτός αναφέρεται στο άρθρο 1 της 

παρούσης, το αριθµό πρωτοκόλλου της διακήρυξης, και την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού.  

(ΙΙ)  Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί τριάντα 

(30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 8 της 

παρούσης. 

(ΙΙΙ)  Την ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλλει όλο ή µέρος του ποσού µε µόνη 

τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 

(IV)  Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 

(V)  Την ηµεροµηνία έκδοσής της. 

(VI)  Τα στοιχεία του συµµετέχοντα υπέρ του οποίου εκδίδεται. 

 Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων µπορούν να καλύπτονται 

εκ των υστέρων εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση του συµµετέχοντα 

από την υπηρεσία. 

 

5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

α. Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής 

συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. 
β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να καλύπτει τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, να 

είναι γενικά σύµφωνη µε το υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στην παρούσα (Παράρτηµα Β), ενώ θα πρέπει 

να αναγράφει την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά δύο µήνες (60 ηµέρες) από το συµβατικό χρόνο λήξης των 

εργασιών. 

6. Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός, επιστρέφεται 

µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την 

υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό επιστρέφονται µετά 

από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται 

στους συµµετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο µέσο ή 

έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ένδικων µέσων ή παραίτησης από αυτά. 

7. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφονται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή των εργασιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 

συµβαλλόµενους. Στην περίπτωση ένωσης συµµετεχόντων οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 

8. Έντοκα γραµµάτια ∆ηµοσίου 



α. Οι τίτλοι των έντοκων γραµµατίων ή των οµολόγων του ∆ηµοσίου γίνονται δεκτοί στην ονοµαστική τους 

αξία, ως εγγύηση συµµετοχής στους διαγωνισµούς. 

β. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι οριζόµενες από το Π.∆. 118/2007 περιπτώσεις κατάπτωσης της 

εγγύησης συµµετοχής, γίνεται εκποίηση των εντόκων γραµµατίων του ∆ηµοσίου στην αξία που 

αντιπροσωπεύουν κατά το χρόνο της εκποίησης τους.  

γ. Η επιστροφή των εντόκων γραµµατίων ή των οµολόγων του ∆ηµοσίου γίνεται µε παραλαβή τούτων από 

τον δικαιούχο ή εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του µε την υπογραφή σχετικού αποδεικτικού παραλαβής. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
1. Η διαπίστωση των εργασιών γίνεται από την επιτροπής παραλαβής  έργων και προµηθειών της ΑΑΗ ΑΕ 

ΟΤΑ η οποία θα συντάσσει σχετική βεβαίωση, µετά το πέρας των εργασιών. Η βεβαίωση θα παραδίδεται  

στην διοίκηση της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, και  από την  επιτροπή παραλαβής έργων και εργασιών θα εκδίδονται τα 

σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής ή απόρριψης. Απορρίπτονται οι εργασίες αν παρουσιάζουν σηµαντικές 

παρεκκλίσεις από τις τεθείσες προδιαγραφές. 

2. Σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόµενος διαφωνεί µε τις ενέργειες και αποφάσεις της Επιτροπής 

Παραλαβών µπορεί να προκαλέσει τη συγκρότηση ∆ευτεροβάθµιας Επιτροπής Παραλαβής, και σύµφωνα µε 

αυτά που ορίζονται στο Π.∆. 118/2007 (άρθρο 27, παράγραφος 5). Το ίδιο µπορεί να συµβεί και µε ίδια 

πρωτοβουλία του αναθέτοντος φορέα. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
Για κάθε ουσιώδη παρατυπία του αναδόχου προβλέπονται οι παρακάτω κυρώσεις: 
Α) Κήρυξη του διαγωνιζόµενου ως έκπτωτου: Κύρια διοικητική κύρωση είναι η κήρυξη του αναδόχου ως 

έκπτωτου. Η έκπτωση από την ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από 

αυτήν, επιβάλλεται στον ανάδοχο, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΑΑη ΑΕ ΟΤΑ., ύστερα 

από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, όταν: α) δεν προσέλθει µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε 

να υπογράψει τη σύµβαση ανάθεσης, και β) δεν εκτέλεσε τις εργασίες µέσα στον προβλεπόµενο από τη 

σύµβαση χρόνο. 

Προκειµένου για την κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου, αυτός έχει το δικαίωµα να υποβάλλει εξηγήσεις 

υπόψη του διοικητικού συµβουλίου της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 
Β) Αποκλεισµός αναδόχου : Για οποιαδήποτε αντικανονική συµπεριφορά στη διαδικασία εκτέλεσης 

εργασιών, κάθε ανάδοχος µπορεί να αποκλειστεί για ορισµένο ή αόριστο χρόνο από συγκεκριµένη ή από 

όλες τις εργασίες του ∆ηµοσίου. Η σχετική απόφαση λαµβάνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, ύστερα από 

αιτιολογηµένη εισήγηση της αναθέτουσας αρχής, και αφού καλέσει τον ενδιαφερόµενο ανάδοχο για παροχή 

εξηγήσεων. 
Γ) Πρόστιµα: Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η εκτέλεση εργασιών, καθυστερεί πέρα από το συµβατικό 

χρόνο, µπορεί να επιβληθεί χρηµατικό πρόστιµο στον ανάδοχο. Το ποσό του προστίµου είναι ποσοστό (από 

0,5 έως 10%) επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων εργασιών, αυξανόµενο ανάλογα µε 

τη διάρκεια της καθυστέρησης. 
∆) Άλλες κυρώσεις:  Εκτός από τα παραπάνω, µπορούν να επιβληθούν και άλλες κυρώσεις, όπως η 

κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης ή ανάθεση εργασιών σε άλλο ανάδοχο σε βάρος του έκπτωτου 

αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο : ΠΛΗΡΩΜΗ 
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται κατά µήνα, πάντοτε µετά την εκτέλεση της αντίστοιχης υπηρεσίας, και 

την βεβαίωση της αρµόδιου εκπροσώπου του ∆.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ ή του Τµήµατος Συντήρησης της 

∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ ότι οι εργασίες που έχουν ανατεθεί εκτελούνται καλώς, µε 

τακτικό χρηµατικό ένταλµα που θα εκδίδεται µε βάση το τιµολόγια του αναδόχου. Πέραν των ανωτέρω 

δικαιολογητικών οι αρµόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή, µπορούν να ζητήσουν 

και οποιοδήποτε άλλο. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο: ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
Ο ανάδοχος ως προς την διακήρυξη και την σύµβαση υπάγεται στην αρµοδιότητα των δικαστηρίων της 

πόλης του Ηρακλείου Κρήτης. Η επίλυση των διαφορών που πιθανόν προκύψουν, γίνεται σύµφωνα µε την 

κείµενη νοµοθεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΕΞΟ∆Α 
1.  Σε κάθε τιµολόγιο θα γίνει παρακράτηση φόρου 20% επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου χωρίς 

Φ.Π.Α. από  το λογιστήριο της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ και στον ανάδοχο θα χορηγηθεί σχετική βεβαίωση. Τον 

ανάδοχο βαρύνουν όλες οι κρατήσεις υπέρ του ∆ηµοσίου και τρίτων. 



2.  Τα έξοδα εκτέλεσης των εργασιών βαρύνουν τον ανάδοχο. 

3.  Η δαπάνη δηµοσίευσης της παρούσας βαρύνει τον ανάδοχο σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Ν.3801/2009 

(ΦΕΚ 163/τ.Α΄04-09-2009). 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν καθηµερινά µε την επιτροπή 

προµηθειών –   (κα. Μαρία Βισκαδούρου, τηλ.  2810264568 / 565). 

Έγγραφα σχετικά µε το διαγωνισµό διατίθενται µε καταβολή  από την διοίκηση της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ,  (θύρα 

1, Παγκρήτιο Στάδιο) µέχρι και πέντε ηµέρες πριν την διενέργεια του διαγωνισµού, και  ηλεκτρονικά από 

την ιστοσελίδα της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ www.aahaeota.gr -> ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. 

 

∆εν απαιτείται η έντυπη προµήθεια της διακήρυξης. 

  

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:  

 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

  

 Ι. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1. ∆εκτοί στον διαγωνισµό γίνονται φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (εταιρείες)   

 

2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει (φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις  της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ)  

του παρακάτω προσωπικού: 

 

• ένα (1) διπλωµατούχο ή πτυχιούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό  

• ένα (1) διπλωµατούχο ή πτυχιούχο Πληροφορικής  

• ένα (1) αδειούχο Ηλεκτρολόγο  

• ένα (1) αδειούχο υδραυλικό  
 

 Ο Ανάδοχος, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ,  θα πρέπει να κατανέµει το 

προσωπικό του ώστε να υπάρχει συνεχής παρουσία ενός τουλάχιστον  τεχνικού το χρονικό διάστηµα  07:30 

π.µ έως 23.30 π.µ  και επιπλέον να προκύπτει ισοδύναµη συνολική παροχή υπηρεσιών έξι (6) 

ανθρωποµηνών, ανά µήνα ισχύος της σύµβασης.  

 

3. Τις τοπικές ηµέρες αργίας  οι τις εθνικές αργίες  ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει κατάλληλο 

Τεχνικό προσωπικό για αποκατάσταση βλαβών και λειτουργία των αθλητικών κέντρων εντός δύο ωρών από 

την ειδοποίηση. 

 

4. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρέχει (χωρίς επιβάρυνση της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ) στους τεχνίτες του τα 

αναγκαία εργαλεία & µέσα προκειµένου να επεµβαίνουν στις εγκαταστάσεις του Ιδρύµατος ενώ η  ΑΑΗ  

παραχωρεί και τον εξοπλισµό που διαθέτει µε ευθύνη του εργολάβου. 

 

5.  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρέχει στους Τεχνίτες του τα µικροϋλικά που απαιτούνται για την 

συντήρηση των εγκαταστάσεων (µικρά αναλώσιµα, µονωτικές ταινίες, βίδες και αµµοκονιαάµαµτα κ.λ.π) 

 

6. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρέχει στο προσωπικό του µέσα ατοµικής προστασίας καθώς και 

εκπαίδευση χειρισµού και χρήσης των µέσων ατοµικής προστασίας. 

 

7. Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει ο ίδιος εµπειρία, ή να δηλώσει ότι θα συνεργαστεί µε φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο το οποίο θα διαθέτει εµπειρία (µε δήλωση αποδοχής του τελευταίου), σε συστήµατα αυτοµατισµού 

κτηρίων τύπου  B.M.S. 

 

8. Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει ο ίδιος εµπειρία, ή να δηλώσει ότι θα συνεργαστεί µε φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο το οποίο θα διαθέτει εµπειρία (µε δήλωση αποδοχής του τελευταίου), σε µεγάλες ηλεκτρικές 

εγκαταστάσεις (κτιριακές ή βιοµηχανικές) µε  ηλεκτρικό υποσταθµό ΜΤ/ΧΤ µε εγκατεστηµένη ισχύ 

µετασχηµατιστών τουλάχιστον  2500 kVA. 

 

9. Το προσωπικό του αναδόχου πρέπει να διαθέτει δίπλωµα οδήγησης αυτοκινήτου και όχηµα µετακίνηση 

του στο χώρο εργασίας.  

  

10. Το προσωπικού του αναδόχου, το οποίο θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης στις εργασίες συντήρησης 

των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ στο Ηράκλειο στο προβλεπόµενο ωράριο και θα είναι 

απαραίτητα της αποδοχής της διοίκησης της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ  µετά την υποβολή των απαιτούµενων 

δικαιολογητικών, ως εξής: 

 

Α)  1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ:  

Να είναι απόφοιτος ΑΕΙ,  µέλος του ΤΕΕ τριετούς τουλάχιστον εµπειρίας από κτήσεως πτυχίου, θα έχει την 

απαιτούµενη εµπειρία για την ανταπόκρισή του στις απαιτήσεις του έργου και θα διαθέτει γενική άδεια 

επίβλεψης (συντήρησης) ηλεκτρικών και µηχανολογικών  εγκαταστάσεων κάθε κατηγορίας & και 

αποδεδειγµένη εµπειρία  τουλάχιστον τρία  έτη σε αντίστοιχες αθλητικές εγκαταστάσεις ή βιοµηχανικές 

εγκαταστάσεις.  



Ο παραπάνω τεχνικός πρέπει να έχει ο ίδιος τις παραπάνω άδειες και να µην είναι απλώς µέλος 

συνεργείων µε αντίστοιχες άδειες. Αντίγραφα του πτυχίου, που πρέπει να είναι σε ισχύ, θα πρέπει να 

κατατεθεί στην Υπηρεσία. 

Τα καθήκοντά του θα είναι η επίβλεψη και ο συντονισµός των τεχνιτών για την ασφαλή και σωστή 

λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων. Οι υπηρεσίες του µηχανικού ο οποίος θα απασχολείται όλες 

τις εργάσιµες ηµέρες από ώρα  8:00-16:00  (υποχρεωτική φυσική παρουσία), θα αφορά τον συντονισµό των 

συνεργείων συντήρησης και την ανάληψη ευθύνης, προληπτικής συντήρησης, περιοδικής συντήρησης και 

αποκατάστασης βλαβών των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 

Θα χορηγεί επίσης οποιαδήποτε δήλωση ή βεβαίωση είναι απαραίτητη για την αδειοδότηση των 

αθλητικών κέντρων σχετικά µε τα παραπάνω προς  αρµόδιος δηµόσιους φορείς ή ιδιωτικούς φορείς και 

φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα εφόσον απαιτηθεί. Θα συντάσσει ενηµερωτική έκθεση για τα 

προβλήµατα που δεν µπορεί να αποκατασταθούν στα πλαίσια της συνήθους συντήρησης, τις ανάγκες 

ειδικών επισκευών µεγάλου µεγέθους και τις βελτιώσεις στα πλαίσια της ασφαλούς λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων. Επίσης θα φροντίζει για την καταγραφή σε ειδικές καρτέλες όλων των σταδίων συντήρησης 

των ηλεκτρικών συστηµάτων. 

 

Ή 

2.  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ  ΜΗΧΑΝΙΚΟ   Τ.Ε: 
 Να έχει άδεια άσκησης επαγγέλµατος πτυχιούχου ηλεκτρολόγου µηχανικού α’ κα ιβ’ Τάξης.  Άδεια 

άσκησης δραστηριοτήτων  πτυχιούχου ηλεκτρολόγου µηχανικού  όπως αυτές ορίζονται στα π.δ. 114/2012, 

115/2012, 1/2013, 108/2013 και αποδεδειγµένη εµπειρία  τουλάχιστον τρία έτη σε αντίστοιχες   

εγκαταστάσεις ή βιοµηχανικές εγκαταστάσεις.  

Ο παραπάνω τεχνικός πρέπει να έχει ο ίδιος τις παραπάνω άδειες και να µην είναι απλώς µέλος 

συνεργείων µε αντίστοιχες άδειες. Αντίγραφα του πτυχίου, που πρέπει να είναι σε ισχύ, θα πρέπει να 

κατατεθεί στην Υπηρεσία. 

Τα καθήκοντά του θα είναι η επίβλεψη και ο συντονισµός των τεχνιτών για την ασφαλή και σωστή 

λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων. Οι υπηρεσίες του µηχανικού ο οποίος θα απασχολείται όλες 

τις εργάσιµες ηµέρες από ώρα 8:00-16:00   ώρα (υποχρεωτική φυσική παρουσία), θα αφορά τον συντονισµό 

των συνεργείων συντήρησης και την ανάληψη ευθύνης, προληπτικής συντήρησης, περιοδικής συντήρησης 

και αποκατάστασης βλαβών των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 

Θα χορηγεί επίσης οποιαδήποτε δήλωση ή βεβαίωση είναι απαραίτητη για την αδειοδότηση των 

αθλητικών κέντρων σχετικά µε τα παραπάνω προς  αρµόδιος δηµόσιους φορείς ή ιδιωτικούς φορείς και 

φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα εφόσον απαιτηθεί. Θα συντάσσει ενηµερωτική έκθεση για τα 

προβλήµατα που δεν µπορεί να αποκατασταθούν στα πλαίσια της συνήθους συντήρησης, τις ανάγκες 

ειδικών επισκευών µεγάλου µεγέθους και τις βελτιώσεις στα πλαίσια της ασφαλούς λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων. Επίσης θα φροντίζει για την καταγραφή σε ειδικές καρτέλες όλων των σταδίων συντήρησης 

των ηλεκτρικών συστηµάτων. 

 

Β)  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ ή ΤΕ: Θα είναι απόφοιτος ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, τριετούς τουλάχιστον εµπειρίας από 

κτήσεως πτυχίου, θα έχει την απαιτούµενη εµπειρία για την ανταπόκρισή του στις απαιτήσεις του έργου και 

θα διαθέτει γενική άδεια επίβλεψης (συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων 

πληροφορικής  και ιδιαίτερα δικτύων)  

Τα καθήκοντά του θα είναι η επίβλεψη και  η συντήρηση του εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων 

πληροφορικής των αθλητικών κέντρων.  Οι υπηρεσίες του  υπευθύνου Πληροφορικής ο οποίος θα 

απασχολείται όλες τις εργάσιµες ηµέρες από ώρα 08:00 – 16:00 (υποχρεωτική φυσική παρουσία), θα αφορά 

τον συντονισµό  εργασιών για τον τοµέα της πληροφορικής την ανάληψη ευθύνης, προληπτικής 

συντήρησης, περιοδικής συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών του εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων 

πληροφορικής. 

   Θα συντάσσει ενηµερωτική έκθεση για τα προβλήµατα που δεν µπορεί να αποκατασταθούν στα 

πλαίσια της συνήθους συντήρησης, τις ανάγκες ειδικών επισκευών µεγάλου µεγέθους και τις βελτιώσεις στα 

πλαίσια της ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Επίσης θα φροντίζει για την καταγραφή σε ειδικές 

καρτέλες όλων των σταδίων συντήρησης των συστηµάτων αυτών. 

 

 

 
 

 Γ) ΤΕΧΝΙΤΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ:  



Ο ηλεκτρολόγος θα είναι Εγκαταστάτης ή Συντηρητής Ηλεκτρολόγος τουλάχιστο Α΄ ή Γ΄ Ειδικότητας ή 

οµώνυµου ή αντίστοιχος τίτλου ΙΕΚ κλπ. σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ΑΣΕΠ.  Άδεια Ηλεκτροτεχνίτη Α' 

, Γ', ΣΤ' ειδικότητας και αποδεδειγµένη εµπειρία  τουλάχιστον δυο έτη.   

Ο παραπάνω τεχνίτης,  πρέπει να έχει ο ίδιος  τις παραπάνω άδειες και να µην είναι απλώς µέλη συνεργείων 

µε αντίστοιχες άδειες. Αντίγραφα των πτυχίων, που πρέπει να είναι σε ισχύ, θα πρέπει να κατατεθούν στην 

Υπηρεσία. Ειδικά για τον Ηλεκτρολόγο είναι απαραίτητο η αντίστοιχη άδεια για την δυνατότητα επίσκεψης 

στους υποσταθµούς. 

 

∆) ΤΕΧΝΙΤΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΙ:  
Ο Υδραυλικός πρέπει να έχει Άδεια τεχνίτη υδραυλικού Α Τάξης ή οµώνυµου ή αντίστοιχος τίτλου ΙΕΚ 

κλπ. σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ΑΣΕΠ, και αποδεδειγµένη εµπειρία τουλάχιστον δυο έτη. Ο παραπάνω 

τεχνίτης,  πρέπει να έχει ο ίδιος  τις παραπάνω άδειες και να µην είναι απλώς µέλη συνεργείων µε 

αντίστοιχες άδειες. Αντίγραφα των πτυχίων, που πρέπει να είναι σε ισχύ, θα πρέπει να κατατεθούν στην 

Υπηρεσία.   

 

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Η αναθέτουσα υπηρεσία έχει το δικαίωµα να ζητήσει αντικατάσταση του τεχνίτη ή του Μηχανικού αν κρίνει 

βάσιµα ότι δεν ικανοποιεί τις ανάγκες της. Στα καθήκοντά του προσωπικού του Αναδόχου θα είναι η 

λειτουργία, ο έλεγχος η συντήρηση και οι µικροεπισκευές των εγκαταστάσεων του γνωστικού τους επιπέδου 

εντός του ωραρίου 

τους όπως καθορίζεται παρακάτω.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην πλήρη ασφάλιση του προσωπικού που θα απασχοληθεί στις εγκαταστάσεις 

της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, σύµφωνα µε την ακριβή απασχόληση του στα δηµοτικά αθλητικά κέντρα, καθώς και 

στην πλήρη καταβολή των προβλεπόµενων από την σχετική νοµοθεσία αποδοχών και εισφορών κάθε 

είδους. 

 

ΙΙΙ. ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 
Α) Η τήρηση του ωραρίου για το προσωπικό είναι υποχρεωτική και για οποιαδήποτε αποµάκρυνση από το 

χώρο των εγκαταστάσεων θα ενηµερώνεται και θα εγκρίνεται από τον Γενικό ∆ιευθυντή της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 

ή τον Υπεύθυνο λειτουργίας των εγκαταστάσεων διαφορετικά θα θεωρείται αδικαιολόγητη απουσία και θα 

µειώνεται αντίστοιχα η µηνιαία αποζηµίωση . 

 

Για την στοιχειώδη αντιµετώπιση των αναγκών του παρόντος καθορίζεται το παρακάτω ωράριο 

απασχόλησης και το αντίστοιχο απασχολούµενο κατ ελάχιστο προσωπικό : 

 

Α)  Ένας (1) διπλωµατούχος  ή Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός όλες τις εργάσιµες ηµέρες  µε 

8ωρη υποχρεωτική παρουσία  καθηµερινά. 

Β).  Ένας (1) ∆ιπλωµατούχος ή Πτυχιούχο Πληροφορικής όλες τις εργάσιµες ηµέρες  8ωρη υποχρεωτική 

παρουσία  καθηµερινά. 

Γ)   Ένας (1) διπλωµατούχος Ηλεκτρολόγος όλες τις εργάσιµες ηµέρες 8ωρη υποχρεωτική παρουσία  

καθηµερινά, - τρία ολόκληρα συνεχόµενα ή σπαστά οκτάωρα απασχόλησης συνολικά, σε συσχετισµό 

µε τον µε αριθµό 2 ειδικό όρο που αναφέρεται παραπάνω και ανάλογα το πρόγραµµα λειτουργίας της 

εγκατάστασης, και το Σάββατο (από 09:00-13:00)   

∆)   Ένας (1) Υδραυλικός όλες τις εργάσιµες ηµέρες, 8ωρη υποχρεωτική παρουσία καθηµερινά - δύο 

ολόκληρα συνεχόµενα ή σπαστά οκτάωρα απασχόλησης συνολικά, σε συσχετισµό µε τον µε αριθµό 2 

ειδικό όρο που αναφέρεται παραπάνω και ανάλογα το πρόγραµµα λειτουργίας της εγκατάστασης,  και 

το Σάββατο (από 09:00-13:00). 

 Ε)  Επίσης σε περίπτωση έκτακτης βλάβης στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κατά τις νυχτερινές ώρες, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται το αργότερο εντός µίας ώρας από την προφορική ή ηλεκτρονική ειδοποίηση 

της υπηρεσίας, να διαθέσει το αναγκαίο προσωπικό για την αποκατάσταση της.  

ΣΤ) Συνολικά οι ώρες απασχόλησης κάθε τεχνικού ανά εβδοµάδα (∆ευτέρα έως και Κυριακή) δεν θα 

πρέπει να υπερβαίνουν τις (40) σαράντα.     

Ζ)  Η παρουσία του προσωπικού του αναδόχου θα ελέγχεται από την Υπηρεσία µε κάρτα ή υπογραφή σε 

βιβλίο παρουσίας σύµφωνα µε οδηγίες της διοίκησης της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. 

 

ΙV.  ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ  
Στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων και υποχρεώσεων του αναδόχου, η ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ δύναται να 

παραχωρήσει  σε χρήση εξοπλισµό της στον ανάδοχο µετά από αίτηµα του. 



Η προµήθεια υλικών και εξοπλισµού για τις διορθωτικές και άλλες εργασίες που θα πρέπει να 

καλύπτει ο ανάδοχος κατά την παροχή υπηρεσιών και εργασιών του  θα ακολουθούν την παρακάτω 

διαδικασία: 

Α. Έγγραφη ενηµέρωση προς την επιτροπή προµηθειών και έργων, των υλικών η εξοπλισµού που 

είναι απαραίτητος η οποία θα συνοδεύεται µε έρευνα αγοράς (προσφορές και προσπέκτους τεχνικών 

χαρακτηριστικών)  για τα υλικά  που προτείνονται: 

Β. Η επιτροπή προµηθειών και έργων την ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ  ή εκπρόσωπος της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ θα 

ενηµερώνει  άµεσα για την προµήθεια του εξοπλισµού των υλικών και θα αναλαµβάνει την προµήθεια. 

Γ. Σε συνέχεια της παραλαβής και τοποθέτησης του εξοπλισµού και υλικών η επιτροπή προµηθειών 

και έργων της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ θα κάνει τους ανάλογους ελέγχους και συντάσσει την βεβαίωση καλής 

εκτέλεσης και χρήση του εξοπλισµού και υλικών . 

 

V. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 
Είναι απαραίτητη, πριν από την συµπλήρωση της προσφοράς, η επί τόπου επίσκεψη για πλήρη ενηµέρωση 

επί των δυσχερειών, που ενδέχεται να αντιµετωπίσει ο ανάδοχος των ανωτέρω υπηρεσιών καθώς και η 

εκπαίδευση του προσωπικού που θα απασχοληθεί για τρεις µέρες πριν την έναρξη εκτέλεσης του έργου 

χωρίς να πληρωθεί ιδιαίτερα. 

 

 

 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β : Υ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ Α Ε Γ Γ Υ Η Τ Ι Κ Ω Ν 

 

Β1: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Ονοµασία Τράπεζας ………………………… 

Κατάστηµα ………………………… 

(∆/νση οδός – αριθµός Τ.Κ. FAX) Ηµεροµηνία έκδοσης…….. 

Προς : ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 ΑΡΙΘ …………… ΕΥΡΩ……………. 
 

‘Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των 

ΕΥΡΩ………….. υπέρ της εταιρείας ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ  ∆/νση 

ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ – ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΘΥΡΑ 1, µε ΑΦΜ 998091971 για τη συµµετοχή της 

στο διενεργούµενο διαγωνισµό  αριθµό πρωτοκόλλου  _________  για την ανάδειξη αναδόχου για 

υπηρεσίες συντήρησης  και λειτουργίας  δηµοτικών αθλητικών κέντρων Ηρακλείου , σύµφωνα µε την 

υπ΄ αριθµό __________ ∆ιακήρυξή της  ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ.  

 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή στον ανωτέρω διαγωνισµό 

απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό 

τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη την δήλωσή σας,ολικά ή µερικά χωρίς καµία από 

µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) 

ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήµου. Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 

Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία 

λήξης της. 

Η παρούσα εγγυητική επιστολή αφορά την παραπάνω και µόνο αιτία, ισχύει µέχρι την _______________ 

2016. 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί 

από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

  

Β2: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Ονοµασία Τράπεζας ………………………… 

Κατάστηµα ………………………… 

(∆/νση οδός – αριθµός Τ.Κ. FAX) Ηµεροµηνία έκδοσης…….. 

 

Προς :   ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ 



  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘ…………… ΕΥΡΩ……………. 
 

‘Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των 

ΕΥΡΩ………….. υπέρ της εταιρείας ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ  ∆/νση 

ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ – ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΘΥΡΑ 1, µε ΑΦΜ 998091971 για τη συµµετοχή της 

στο διενεργούµενο διαγωνισµό  αριθµό πρωτοκόλλου  _________  για την καλή εκτέλεση των όρων της 

σύµβασης που συνοµολογήσατε µεταξύ σας   µε την υπ’ αριθµό ……… πράξη  ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ.  

  Η Παρούσα εγγύηση καλύπτει την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης για τις  υπηρεσίες 

συντήρησης  και λειτουργίας  δηµοτικών αθλητικών κέντρων Ηρακλείου , σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµό 

__________ ∆ιακήρυξή της  ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ.  

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη την δήλωσή σας, ολικά ή 

µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 

απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της 

εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

Η παρούσα εγγυητική επιστολή ισχύει µέχρι…. / 2016. (θα υπολογιστούν επιπλέον 2 µήνες µετά το 

χρόνο εκτέλεσης των εργασιών που ορίζεται στη σύµβαση). Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των 

εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 

παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για 

την Τράπεζά µας. 

 

Για την  

Ανάπτυξη Αθλητισµού Ηρακλείου  ΑΕ ΟΤΑ 

Ο Πρόεδρος 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡ∆ΑΒΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -    ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΠΥΡΟΥ   ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ  1, ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ   ΣΤΑΔΙΟ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2810 264568    ◊ FAX :  +30 2810 264661 
 

 

 


