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ΑΡΟΦΑΣΗ ΑΙΘΜΟΣ:  99 

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

(Απόςπαςμα από το πρακτικό αριθμόσ:  08) 

το Ηράκλειο ςιμερα 06/08/2019 και ϊρα 13:00, ςυνιλκαν  ςτα γραφεία τθσ εταιρίασ, 
με τθν επωνυμία «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΣΑ», 
φςτερα από τθν υπ.  αρικμ. πρωτ: 1291/02.08.2019 πρόςκλθςθ του Προζδρου του κ. 
Κωνςταντίνου Βαρδαβά, οι κατωτζρω που αποτελοφν το Διοικθτικό υμβοφλιο αυτισ: 

1. Βαρδαβάσ Κωνςταντίνοσ                   Πρόεδροσ 
2. Ραττακόσ Μαρίνοσ                              Αντιπρόεδροσ 
3. Μαρία Βιςκαδοφρου                          Σακτικό Μζλοσ 
4. Κουτάντου Πλγα                                  Σακτικό Μζλοσ 
5. Ραναγιωτάκησ Φαίδων                     Σακτικό Μζλοσ 

Απουςίαηαν αν και κλικθκαν νόμιμα με τθν υπ. αρικμ. Πρωτ: 1291/02.08.2019 
πρόςκλθςθ του Προζδρου του, κ. Κωνςταντίνου Βαρδαβά, θ κα. Kαλουδιϊτη Μαρία,   ο 
κ. Gian Andrea Paolo Garancini,   ο κ. Δαγκωνάκησ Ευςτράτιοσ, ο κ. Αντϊνησ 
Κοτςιφάκησ, Σακτικά  Μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου.  

Διαπιςτωκείςθσ τθσ απαρτίασ ςφμφωνα με το νόμο και το καταςτατικό το Διοικθτικό 
υμβοφλιο προχωρεί ςτθ ςυηιτθςθ του κζματοσ.  

 

ΘΕΜΑ 9. Επιδιόρθωςη (προμήθεια και τοποθζτηςη) ηλεκτρολογικϊν πινάκων 
πιεςτικοφ  ςυςτήματοσ  για τα  Δφο Αοράκια-ΝΚΓΗ.    

ε ςυνζχεια τθσ επιςυναπτόμενθσ τεχνικισ ζκκεςθσ  από τθν Σεχνικι Διαχείριςθ, 
διαπιςτϊνεται ότι πλζον πρζπει να προχωριςουμε ςτθν προμικεια νζου πίνακα 
ελζγχου  με  inverter για το  πιεςτικό ςφςτθμα φδρευςθσ του ΝΚΓΗ. 

φμφωνα  με τθν τεχνικι ζκκεςθ και τθν ζρευνα αγοράσ τθσ Σεχνικισ διαχείριςθσ το 
κόςτοσ αντικατάςταςθσ του ςυςτιματοσ είναι τθσ τάξεωσ των 5.000,00 € 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24% και αποτελεί πλζον επείγουςα τεχνικι ενζργεια ϊςτε 
να διαςφαλιςτεί θ περαιτζρω και απρόςκοπτθ λειτουργία του ςυςτιματοσ.  

Λόγω του επείγοντοσ και του χρόνου παράδοςθσ του ςυςτιματοσ (περίπου τρείσ 
εβδομάδεσ), προτείνεται ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο:  

 να εγκρίνει τθν προμικεια νζου ςυςτιματοσ ελζγχου του πιεςτικοφ ςτο ΝΚΓΗ, 

 να εγκρίνει τθν διάκεςθ πίςτωςθσ 5.000,00 € για τθν προμικεια του νζου 
ςυςτιματοσ ελζγχου του πιεςτικοφ ςτο ΝΚΓΗ, 

 
ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΑΚΛΕΙΟΥ  

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΕΙΑ  ΟΤΑ  
(Α.Α.Η.  Α.Ε.  ΟΤΑ)  

---------------------------------------------------------- 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
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 να εγκρίνει τθν ανάκεςθ τθσ προμικειασ  με ςυλλογι προςφορϊν μετά από 
πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ ςτθν οποία κα ςυμπεριλαμβάνονται οι τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ του εξοπλιςμοφ και θ ςυγγραφι υποχρεϊςεων , 

 να εξουςιοδοτιςει τθν επιτροπι προμθκειϊν για τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ, 

 να εξουςιοδοτιςει τον πρόεδρο του Διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ να 
υπογράψει τα ςυμφωνθτικά ςυνεργαςίασ και τα εντάλματα πλθρωμϊν.  

 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφοφ ζλαβε υπόψθ  
1. Σθν ειςιγθςθ του προζδρου. 
2.  Σισ απόψεισ των μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου. 

 
 

ΑΡΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 να εγκρίνει τθν προμικεια νζου ςυςτιματοσ ελζγχου του πιεςτικοφ ςτο 
ΝΚΓΗ, 

 να εγκρίνει τθν διάκεςθ πίςτωςθσ 5.000,00 € για τθν προμικεια του νζου 
ςυςτιματοσ ελζγχου του πιεςτικοφ ςτο ΝΚΓΗ, 

 να εγκρίνει τθν ανάκεςθ τθσ προμικειασ  με ςυλλογι προςφορϊν ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ του παραρτιματοσ, μετά από πρόςκλθςθ 
ενδιαφζροντοσ ςτθν οποία κα ςυμπεριλαμβάνονται οι τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ του εξοπλιςμοφ και θ ςυγγραφι υποχρεϊςεων, 

 να εξουςιοδοτιςει τθν επιτροπι προμθκειϊν για τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ, 

 να εξουςιοδοτιςει τον πρόεδρο του Διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ 
να υπογράψει τα ςυμφωνθτικά ςυνεργαςίασ και τα εντάλματα πλθρωμϊν.  

 

 

Ζγινε  αποφαςίςτθκε και υπογράφθκε 

Ο Πρόεδροσ              Σα Μζλθ 

(Ακολουκοφν οι υπογραφζσ) 

Ακριβζσ αντίγραφο ατελζσ για  Δθμ. Τπθρεςία 

Ηράκλειο 09/08/2019 

Ο Γραμματζασ 
 

\ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

 
Ρληροφορίεσ: 

Μαρία Βιςκαδοφρου  

Πρόεδροσ Επιτροπισ Προμθκειϊν/Ζργων 

2810 264565 / Fax: 2810264561 

 

ΚΟΝΙΔΑΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΗΣ 

ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 

Σθλ: 2810264578/ Fax: 2810264561 

 

ΘΕΜΑ:  Ρρομήθεια ηλεκτρολογικοφ πίνακα 
πιεςτικοφ  ςυςτήματοσ  για τα  Δφο Αοράκια - 
ΝΚΓΗ. 

 

                     ΑΙΘ. Ρρωτ :     

Ημερομηνία:     

 

ΚΑΘΑΟ ΡΟΣΠ: : 4.032,25 € 

ΦΡΑ (24)  : 967,75 € 

ΤΕΛΙΚΟ ΡΟΣΟ : 5.000,00 € 
 

 

  

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ  
 

Α. Ρεριγραφή εξοπλιςμοφ. 

Για τθν φδρευςθ του ΝΚΓΗ είναι εγκατεςτθμζνο πιεςτικό ςυγκρότθμα 4 αντλιϊν (5,5 
kw κάκε μία) με λειτουργία inverter ςτον θλεκτρολογικό πίνακα. 

Σο ςυγκρότθμα λειτουργεί με ζνα inverter και για τισ 4 αντλίεσ. 

Η λειτουργία αυτι ςυνίςταται ςτο προοδευτικό άνοιγμα και κλείςιμο του πιεςτικοφ 
ϊςτε να υπάρχει προςταςία τθσ εγκατάςταςθσ από υδραυλικά πλιγματα . 

Τπάρχει επίςθσ ςφςτθμα εναλλαγισ των αντλιϊν ϊςτε να ζχουν ιςοδφναμθ 
λειτουργία. 

 

Β.  Χαρακτηριςτικά πίνακα 

Πίνακασ λειτουργίασ πιεςτικοφ ςυγκροτιματοσ με 4 αντλίεσ 5.5 kw κάκε μία 

Ο νζοσ πίνακασ κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνοσ ζτςι ϊςτε θ κάκε αντλία να 
ζχει  το δικό τθσ inverter (εντόσ του θλεκτρολογικοφ πίνακα).  

  Ο ελεγκτισ κα διαβάηει τθν πίεςθ του νεροφ από το αιςκθτιριο πίεςθσ και 
εφόςον θ πίεςθ είναι κάτω του ορίου που ζχουμε κζςει, ξεκινάει τθν πρϊτθ αντλία 
προοδευτικά.  

  Εφόςον θ πρϊτθ αντλία ζχει φτάςει ςτισ ονομαςτικζσ ςτροφζσ και θ πίεςθ 
παραμζνει κάτω από το όριο, ξεκινάει και τθν δεφτερθ αντλία προοδευτικά μζςω του 
δεφτερου Inverter.  

  ε αυτό το ςθμείο θ πρϊτθ λειτουργεί ςτο 100% των ςτροφϊν τθσ και θ δεφτερθ 
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αυξάνει προοδευτικά τισ ςτροφζσ τθσ, μζχρι θ πίεςθ να φτάςει ςτο επικυμθτό 
επίπεδο.  

  Ο ίδιοσ τρόποσ λειτουργίασ ςυνεχίηεται μζχρι να φτάςουμε ςτο ςθμείο να 
λειτουργοφν όλεσ οι αντλίεσ ςτο 100%. Αντίςτροφα όταν ανζβει θ πίεςθ ξεκινάει να 
μειϊνει προοδευτικά τισ ςτροφζσ τθσ τελευταίασ ενεργοποιθμζνθσ αντλίασ μζχρι να 
τθν απενεργοποιιςει και ρυκμίηει τθν αμζςωσ μικρότερθ αντλία ςε ςειρά 
προτεραιότθτασ.  

  Κάκε φορά κα ξεκινάει θ αντλία με τισ λιγότερεσ ϊρεσ λειτουργίασ ςαν πρϊτθ 
ϊςτε να επιτυγχάνεται θ ιςοδφναμθ λειτουργία των αντλιϊν.. 

  Επιπλζον κα πρζπει να υπάρχει δυνατότθτα για χειροκίνθτθ λειτουργία του 
ςυςτιματοσ. 

 Ο νζοσ πίνακασ κα μασ δίνει τθν δυνατότθτα ϊςτε ςε περίπτωςθ βλάβθσ μιασ 
αντλίασ ι ενόσ inverter το ςυγκρότθμα κα μπορεί να λειτουργεί με τθν ίδια ‘’λογικι’’ 
χρθςιμοποιϊντασ  τισ υπόλοιπεσ αντλίεσ ι inverter. 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΡΕΙΓΑΦΗ  ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ/ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ ΦΡΑ (24%) Ν. ΣΥΝΟΛΟ 

Ρρομήθεια 
ηλεκτρολογικοφ πίνακα 
πιεςτικοφ  ςυςτήματοσ  για 
τα  Δφο Αοράκια (ΝΚΓΗ). 

1 4.032,25 € 4.032,25 € 967,75 €  5.000,00 € 

   

4.032,25 € 967,75 € 5.000,00 € 

 

Σ Υ Γ Γ  Α Φ Η   Υ Ρ Ο Χ  Ε Ω Σ Ε Ω Ν 
 

ΑΘΟ  1ο 

Αντικείμενο τησ Ρρομήθειασ  

 Η Ανάπτυξη Αθλητιςμοφ Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ ανακοινϊνει ότι κα προβεί ςτθν προκιρυξθ   
διαγωνιςμοφ που αφορά τθν προμικεια του παρακάτω εξοπλιςμοφ: 

 

ΡΕΙΓΑΦΗ  ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ CPV 

Ρρομήθεια ηλεκτρολογικοφ  πίνακα πιεςτικοφ  
ςυςτήματοσ  για τα  Δφο Αοράκια ΝΚΓΗ 

31211000-8 

 

για τισ ανάγκεσ του BMS, τθσ Υδρευςθσ και των ΔΑΚΗ με  προχπολογιςκζν ποςό 5.000,00 € 
(ήτοι: 4.032,25 € +967,75 €= 5.000,00 €)      
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ΑΘΟ  2ο 

Ιςχφουςεσ διατάξεισ: 

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

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

 Σο 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».  
 

ΑΘΟ  3ο   

ΑΡΟΦΑΣΕΙΣ  

 τθν με αρικμό πρωτ. 30/2019 απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ  Ανάπτυξθ 
Ακλθτιςμοφ Ηρακλείου, για τον οριςμό τθσ Επιτροπισ Προμθκειϊν και Ζργων τθσ ΑΑΗ 
ΑΕ ΟΣΑ, 

 τθν με αρικμό πρωτ. ##/2019  απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ  Ανάπτυξθ 
Ακλθτιςμοφ Ηρακλείου, 

 τα τεχνικά χαρακτθριςτικά, τον προχπολογιςμό και τθν ςυγγραφι υποχρεϊςεων που 
επιςυνάπτονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ, 

 τον προχπολογιςμό τρζχοντοσ ζτουσ 2019 τθσ Ανάπτυξθ Ακλθτιςμοφ Ηρακλείου ΑΕ 
ΟΣΑ, από όπου και κα αντλθκεί θ δαπάνθ των  5.000,00 €  με ΦΠΑ 24%. 

 

ΑΘΟ  4ο   

Τρόποσ εκτζλεςησ τησ προμήθειασ: 

Η εκτζλεςθ τθσ προμικειασ 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 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν που ζχουν εγκρικεί για 
τθν εν λόγω προμικεια. 

 

ΑΘΟ  5ο 

Συμβατικά ςτοιχεία κατά ςειρά ιςχφοσ: 

Α)  υγγραφι Τποχρεϊςεων. 

Β)  Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ.  

Γ)  Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ. 

Δ)  Σιμολόγιο Προςφοράσ. 

 

ΑΘΟ 6ο 

Δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ:  

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

 Α)  Απόςπαςμα Ποινικοφ Μθτρϊου.  
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 Τπόχρεοι για τθν κατάκεςθ: 

 1.Σα φυςικά πρόςωπα.   

 2. Ομόρρυκμοι εταίροι και διαχειριςτζσ Ο.Ε. και Ε.Ε.  

 3. Διαχειριςτζσ Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. 

 4. τισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ 
και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

  Β)  Αςφαλιςτικι και φορολογικι ενθμερότθτα. 

  Γ)  Τπεφκυνθ 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 προμικειασ και ςυμφωνοφν με αυτοφσ. 

  Δ)  υμπλθρωμζνο 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. ε αντίκετθ περίπτωςθ θ προςφορά κα 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.   

  

  

 ΑΘΟ 7ο 

Αξιολόγηςη προςφορϊν –Ανάθεςη τησ προμήθειασ: 

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 προμθκευτι 
είναι θ  πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ ςυνολικι προςφορά, μόνο βάςει τθσ 
τιμισ και τθρουμζνων των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ προμικειασ. Η ανάκεςθ τθσ 
προμικειασ κα γίνει με απόφαςθ του προζδρου τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ (μετά από 
εξουςιοδότθςθ του Δ). 

 

Άρθρο 8ο  

Ανακοίνωςη αποτελζςματοσ ςε προςφζροντεσ. 

Η Απόφαςθ ανάκεςθσ τθσ προμικειασ ανακοινϊνεται με μζριμνα τθσ Τπθρεςίασ ςε όλουσ 
τουσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 105 του Ν. 
4412/2016. 

 

ΑΘΟ  9ο 

Δικαιολογητικά Κατακφρωςησ: 

            Ο Μειοδότθσ τθσ προμικειασ πριν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ κα πρζπει να 
κατακζςει τα παρακάτω δικαιολογθτικά : 

 Α)  Απόςπαςμα Ποινικοφ Μθτρϊου.  

 Τπόχρεοι για τθν κατάκεςθ. 

 1. Σα φυςικά πρόςωπα.   

 2.  Ομόρρυκμοι εταίροι και διαχειριςτζσ Ο.Ε. και Ε.Ε.  
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 3.  Διαχειριςτζσ Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. 

  4. τισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ και 
όλα τα μζλθ  

του Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

 Β)  Αςφαλιςτικι και φορολογικι ενθμερότθτα. 

 Γ) Εγγυθτικι επιςτολι 5% τθσ αρχικισ αξίασ τθσ προμικειασ μετά τθν αξιολόγθςθ των 
προςφορϊν. 

 

ΑΘΟ 10ο 

Ραράδοςη:  

Η παράδοςθ των ειδϊν τθσ παροφςασ κα γίνει ςτο Παγκριτιο τάδιο, 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. 

 

ΑΘΟ 11ο 

Εκπρόθεςμη παράδοςη ειδϊν. 

  1.  Αν τα είδθ  τθσ προμικειασ παραδοκοφν  μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και 
μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 207 
και 209 του Ν.4412/2016, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ 
ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

 2.   Σο παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα 
προδοκζντων υλικϊν και εργαςιϊν, χωρίσ ΦΠΑ. Εάν τα είδθ που παραδόκθκαν 
εκπρόκεςμα το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ 
ποςότθτασ αυτϊν. 

  3.  Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ τθσ παράδοςθσ  
των ειδϊν    με απόφαςθ του Δ. τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του 
εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο 
προμθκευτισ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ παράδοςθσ. 

 

 

ΑΘΟ  12ο 

Ραραλαβή προμήθειασ ειδϊν : 

  1.  Η παραλαβι των ειδϊν  γίνεται από τθν επιτροπι παραλαβισ τθσ ΑΑΗ ΑΕ και θ 
εκφόρτωςθ των ειδϊν  κα γίνει με ζξοδα του προμθκευτι μετά τθν τοποκζτθςθ 
τουσ. 

  2.  Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των ειδϊν διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ 
ζλεγχοσ και καλείται να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο προμθκευτισ. 
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  3. Η παραλαβι των ειδϊν κα γίνει ςυνολικά και όχι ανά τμιμα ειδϊν και εν 
λειτουργία. 

 

ΑΘΟ 13ο 

Απόρριψη ςυμβατικϊν ειδϊν – αντικατάςταςη: 

  1.  ε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ 
των ειδϊν , με απόφαςθ τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ  φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με 
τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ 
αυτι. 

         Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που 
ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του 
ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε προμθκευτισ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και 
υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.      Αν ο προμθκευτισ / 
ανάδοχοσ  δεν αντικαταςτιςει τα είδθ  που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που 
του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

  2.  Η επιςτροφι των ειδϊν  που απορρίφκθκαν γίνεται μετά τθν προςκόμιςθ ίςθσ 
ποςότθτασ με τθν απορριφκείςα και αφοφ αυτι παραλθφκεί οριςτικά. τθν 
περίπτωςθ αυτι ο προμθκευτισ / ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραλάβει τθν 
ποςότθτα που απορρίφκθκε και αντικαταςτάκθκε  μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από 
τθν θμερομθνία τθσ οριςτικισ παραλαβισ τθσ νζασ ποςότθτασ. Η προκεςμία αυτι 
μπορεί να παρατακεί φςτερα από αίτθμα του προμθκευτι / αναδόχου, που 
υποβάλλεται απαραίτθτα πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν εκπνοι τθσ, με 
απόφαςθ του Δ. τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ με τθν οποία και επιβάλλεται πρόςτιμο ςε ποςοςτό 
2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ποςότθτασ.        

           Αν παρζλκει θ προκεςμία αυτι και θ παράταςθ που χορθγικθκε και ο προμθκευτισ 
/ ανάδοχοσ δεν παρζλαβε τθν απορριφκείςα ποςότθτα, ο φορζασ μπορεί να προβεί 
ςτθν καταςτροφι ι εκποίθςθ τθσ ποςότθτασ αυτισ, κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

   3.  Με απόφαςθ του Δ. τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου 
οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ επιςτροφι ςτον προμθκευτι / ανάδοχο των ειδϊν 
που απορρίφκθκαν πριν από τθν αντικατάςταςι τουσ με τθν προχπόκεςθ ο 
προμθκευτισ να κατακζςει χρθματικι εγγφθςθ που να καλφπτει τθν καταβλθκείςα 
αξία τθσ ποςότθτασ που απορρίφκθκε. 

 

ΑΘΟ 14ο  

Τρόποσ πληρωμήσ – απαιτοφμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου:  

Η εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ κα γίνει μετά τθν οριςτικι παραλαβι των 
ειδϊν .  

Σα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι τα εξισ: 
A)      Σιμολόγιο του προμθκευτι / αναδόχου. 
Β)    Πρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ από τθν Επιτροπι 

παραλαβισ τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ 
Γ)     Πιςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ.   

 

ΑΘΟ 15ο 
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Τιμή:  Η τιμι δίνεται ςε ΕΥΩ € και πρζπει να αναγράφεται αρικμθτικϊσ. τθν τιμι 
περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ κακϊσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, εκτόσ 
από το Φ.Π.Α., για παράδοςθ τθσ προμικειασ  ςτον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλζπεται ςτθν παροφςα μελζτθ. 

 

ΑΘΟ 16ο 

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 ΟΣΑ. 

 

ΑΘΟ 17ο 

Ραράδοςη Υλικϊν ( Χρόνοσ, Τόποσ, Τρόποσ):  Ωσ ςυνολικόσ  χρόνοσ παράδοςθσ & 
λειτουργίασ  για όλθ τθν προμικεια, ορίηεται το χρονικό διάςτθμα εντόσ Τριάντα (30)  
ημερϊν  από τθν θμερομθνία ανάρτθςθσ του ςυμφωνθτικοφ ςυνεργαςίασ- ςφμβαςθσ ςτο 
ΚΗΔΜΗ. Η παράδοςθ των ειδϊν τθσ προμικειασ κα γίνει με κακαρά μεταφορικά μζςα 
του προμθκευτι.  Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ το άρκρου 206 του Ν.4412/2016. 

 

ΘΕΩΗΘΗΚΕ 

ΥΡΟΓΑΦΕΣ 
Ρρόεδροσ Επιτροπήσ 

Ρρομηθειϊν 
Ρρόεδροσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 

 

 

 

Μαρία Βιςκαδοφρου 

 

 

Κωνςταντίνοσ Βαρδαβάσ 
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