
  

 

 
Σελίδα 1 από 5 

 

 

 
 

 

 

  

Ηράκλειο 03 Μαρτίου 2016     

Αριθµός Πρωτοκόλλου: 274    

  
 

 

ΘΕΜΑ: ¨ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΠΙΣΙΝΩΝ ∆ΑΚΗ¨,    

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ο έλεγχος   αφορά τα νερά χρήσης και τα νερά πισινών σε όλα τα ∆ηµοτικά Αθλητικά Κέντρα 

αρµοδιότητας της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, σε ετήσια τακτική βάση  από ανεξάρτητο ελεγκτικό εργαστήριο 

στους παρακάτω παραµέτρους και σύµφωνα µε την παρακάτω περιοδικότητα και ελέγχους: 

 

Σηµείωση για την λεγιονέλλα: Τα δείγµατα νερού θα πρέπει να αποστέλλονται στα Εθνικά Κέντρα 

Αναφοράς, ή σε ΚΕ∆Υ-ΠΕ∆Υ, ή σε διαπιστευµένα ως προς τη εξέταση της λεγιονέλλας 

εργαστήρια. 

 
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Α/Α 
ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΣ 

ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
∆ΕΙΓΜΑΤΟΛ

ΗΨΙΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ 

ΚΑΘΕ 
∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

€ 

ΣΥΝΟΛΟ  
 € 

1 ΠΙΣΙΝΑ  12 2 24 31,00 € 744,00 € 

2 
ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ 

ΧΗΜΙΚΗ  ΑΝΑΛ. 
2 1 

2 26,00 € 52,00 € 

3 
ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ  
3 1 

3 20,00 € 60,00 € 

4 
LEGIONELLA  

ΓΙΑ 2 ΠΙΣΙΝΕΣ  
2 2 

4 27,00 € 108,00 € 

5 
LEGIONELLA  

ΓΙΑ 4 BOILER ΚΑΙ 4 

ΣΗΜΕΙΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ  

2 8 
16 28,00 € 448,00 € 

     ΣΥΝΟΛΟ 
1.412,00 € 

Τιµές πλέον ΦΠΑ 

 
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

Α/Α 
ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΣ 

ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨ

ΙΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ ΚΑΘΕ 

∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

€ 

ΣΥΝΟΛΟ   
€ 

1 ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ 

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛ. 

2 1 

2 28 56,00 € 
2 ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙ

ΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

3 2 

6 23 138,00 € 
3 LEGIONELLA 2 2 

4 28 112,00 € 
     ΣΥΝΟΛΟ 306,00 € 

Τιµές πλέον ΦΠΑ 

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ  

(Α.Α.Η.  Α.Ε.  ΟΤΑ)  

------------------------------------------------------- 
Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο 

Τηλ: 2180 264560/2810215080 
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ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Α/Α 
ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΣ 

ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ 

/∆ΕΙΓΜΑΤΟ 

ΛΗΨΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

€ 

ΣΥΝΟΛΟ 

€ 

1  
ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ 

ΧΗΜΙΚΗ  
2 1 

2 24,00 € 48,00 € 

2  
ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ  
3 2 6 19,00 € 114,00 € 

3  
LEGIONELLA  

ΝΤΟΥΖ  
2 1 

2 25,00 € 50,00 € 

4  
LEGIONELLA  

ΠΥΡΓΟΙ ΨΥΞΗΣ  
2 3 

6 25,00 € 150,00 € 

     ΣΥΝΟΛΟ  362,00 € 

Τιµές πλέον ΦΠΑ 

 

Σηµείωση για την λεγιονέλλα:  
Τα δείγµατα νερού θα πρέπει να αποστέλλονται στα Εθνικά Κέντρα Αναφοράς, ή σε ΚΕ∆Υ-

ΠΕ∆Υ, ή σε διαπιστευµένα ως προς τη εξέταση της λεγιονέλλας εργαστήρια. 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ *: 

 

 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΟΣΤΟΣ 

1 ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ∆ΙΟ 1.412,00 € 

2 ∆ΑΠΚΗ 306,00 € 

3 ΝΚΓΗ 362,00 €  

 ΣΥΝΟΛΟ 2.080,00 € 

 ΦΠΑ 478,40 € 

 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.558,40 € 
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ΘΕΜΑ: ¨ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΠΙΣΙΝΩΝ ∆ΑΚΗ¨,    
 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1
ο
  

Γενικά 

   Αντικείµενο της ενέργειας είναι το  ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΠΙΣΙΝΩΝ ∆ΑΚΗ¨ 

 

Άρθρο  2
ο
  

Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισµού λειτουργία της ΑΑΗ ΑΕ 

ΟΤΑ και του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Ο.Τ.Α Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ 

185/23.3.93 Τεύχος Β΄, του εν ισχύ Ν 3463/06 περί κυρώσεων ∆ηµοτικού  και Κοινοτικού Κώδικα. 

 

Άρθρο 3
ο 

Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας  

Η εκτέλεση της υπηρεσίας αυτή αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε απ’ ευθείας ανάθεση σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 251 του Π.∆ 323/89 του άρθρου 4 & 23 παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα 

του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α και µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή του συνόλου τιµολογίου προσφοράς ενώ  η 

υπηρεσία δεν κατακερµατίζεται. 
 

Άρθρο 4
ο
  

Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος  

α) Συγγραφή υποχρεώσεων  

β) Τεχνικές προδιαγραφές 

γ) Ενδεικτικός προϋπολογισµός  

 

Άρθρο 5
ο
  

∆ικαιολογητικά συµµετοχής και κατάθεση προσφορών 

Ο ενδιαφερόµενος θα αποστέλλει ή να καταθέσει στην ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ τα παρακάτω µέσα σε 

φάκελο:  

 

Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, δακτυλογραφηµένες και υποχρεωτικά 

στην Ελληνική Γλώσσα.  

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  

Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα  

Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό  

Τα στοιχεία του διαγωνισµού (τίτλος, κ.λπ.)  

Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού  

Τα στοιχεία του αποστολέα – ενδιαφερόµενου  

Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία ως εξής:  

 

Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά: 

α. δηµοτική ενηµερότητα,  

β. φορολογική ενηµερότητα,  
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γ. πιστοποίηση του υποψήφιου αναδόχου να εκτελεί τις υπηρεσίες που ζητούνται 

δ.  εγγυητική επιστολή συµµετοχής 2% επί του συνολικού προϋπολογισµού 

ε. υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόµενου (αρθ. Ν 1553/86) στην οποία να δηλώνει ¨ότι είναι 

ενήµερος για την συγγραφή υποχρεώσεων, για τις τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικό προϋπολογισµό¨ 

 

Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον 

κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

Η προσφορά πρέπει να έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη. Ο φάκελος 

Οικονοµικής Προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  Η περιεχόµενη οικονοµική 

προσφορά θα πρέπει να αναγράφει το ποσόν της προσφοράς αριθµητικά και ολογράφως,  χωρίς  

και µε τον αναλογούντα Φ.Π.Α.23 %. 

Η οικονοµική προσφορά πρέπει να φέρει την υπογραφή του υποψηφίου αναδόχου. Οι 

προσφορές πρέπει να είναι καθαρογραµµένες χωρίς σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις, εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και 

µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.  

 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για έξι (6) µήνες προσµετρούµενοι από 

την επόµενη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών.  

Προσφορές που αναφέρουν ηµεροµηνία λήξης µικρότερη της παραπάνω αναφερόµενης, θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών η ΑΑΗ 

Α.Ε/ΟΤΑ  θα απευθύνει ερώτηµα προς τους συµµετέχοντες, αν αποδέχονται τη παράταση για 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.  

 

 Άρθρο 6
ο
  

Αξιολόγηση προσφορών  

Η αξιολόγηση των προσφορών (συµφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς µε τις 

τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης) και η εισήγηση για την ανάθεση της προµήθειας θα γίνει από 

την τριµελή επιτροπή εκπόνησης προµηθειών και διαγωνισµών της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ την  ΠΕΜΠΤΗ 

10 ΜΑΡΤΙΟΥ  2016  ώρα 13:00  (ώρα αξιολόγησης προσφορών 13:30 την ίδια ηµέρα) στην 

γραµµατεία διοίκησης της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, (Σπύρου Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο, Περιοχή Λίντο, 

2810 264566 / Fax: 2810 264568). 

 

Άρθρο 7
ο
  

Τόπος παράδοσης  

Τα παραδοτέα θα υλοποιηθούν σε χώρους που θα ορίσει η ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ µε εκπρόσωπο της 

τεχνικής διαχείρισης. Η παράδοση  των υπηρεσιών θα γίνεται τµηµατικά µε την έκδοση του 

σχετικού τιµολογίου. 

 

Άρθρο 8
ο
  

Παραλαβή   

Η παραλαβή των υπηρεσιών  θα πιστοποιείται  από τριµελή επιτροπή της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. 

 

Άρθρο 9
ο
  

Πληµµελής υπηρεσίες 

Εάν κατά την παραλαβή αποδειχθεί ότι τα παραδοτέα  δεν είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της 

µελέτης και την προσφορά του αναδόχου, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να τις αντικαταστήσει εξ 

ολοκλήρου τα παραδοτέα σύµφωνα  µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Άρθρο 10
ο
  

Φόροι , Τέλη , Κρατήσεις   
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Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείµενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που 

θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας της προµήθειας .  

 

Άρθρο 11
ο
  

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

Ο  ανάδοχος έχει υποχρέωση να καταθέσει µε  την έναρξη των υπηρεσιών  εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης 5 % επί του συνολικού ποσού της προµήθειας η οποία θα έχει διάρκεια   ενός 

έτους  και θα επιστραφεί µετά  την ολοκλήρωση των υπηρεσιών. 

  

Άρθρο 12
ο
  

Άλλες  διατάξεις - θέµατα 

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να αντιµετωπίζει άµεσα τυχόν αστοχίες (µέσα σε 48 ώρες)  των 

παραδοτέων από την ενέργεια, µετά από κλίση της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ.  
 

Σηµείωση για την λεγιονέλλα: Τα δείγµατα νερού θα πρέπει να αποστέλλονται στα Εθνικά 

Κέντρα Αναφοράς, ή σε ΚΕ∆Υ-ΠΕ∆Υ, ή σε διαπιστευµένα ως προς τη εξέταση της 

λεγιονέλλας εργαστήρια. 

 

Εντάσεις 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής αναδόχου σε αυτόν και της διενέργειάς του 

έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση-προσφυγή για  λόγους νοµιµότητας και 

ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή), που προβλέπονται στο άρθρο 15  του Π.∆/τος 118/2007 (ΦΕΚ 

150/Α/10-7-2007). Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 

του άρθρου 15 του Π.∆/τος 118/2007, προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ της ΑΑΗ Α.Ε., 

ποσού ίσου µε το 0,10 επί της εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας, το ύψος του οποίου 

δεν µπορεί να είναι µικρότερο των  150,00.  Το παράβολο αποτελεί  έσοδο της εταιρίας ΑΑΗ .Α.Ε. 

 

Ο Φ.Π.Α βαρύνει την ¨Ανάπτυξη Αθλητισµού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ¨ 
 

 

Για την Ανάπτυξη Αθλητισµού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ  

Ο Πρόεδρος  

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΒΑΡ∆ΑΒΑΣ  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ,  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ 

Τηλ: +30 2810 264560   ◊  Fax: +30 2810 264568 

 


