
 

 

 

 
ΑΠΟΦΑΗ ΑΡΙΘΜΟ:  28 

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

(Απόσπασμα από το πρακτικό αριθμός:  08) 

ην Ζξάθιεην ζήκεξα 15/06/2021 θαη ώξα 10:00, ηα κέιε ηεο εηαηξίαο ζπλήιζαλ  ζε δηα 

πεξηθνξάο ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ΑΑΖ ΑΔ ΟΣΑ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 67, παξ. 

5 ηνπ Ν3852/2010 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 184, παξ. 1 ηνπ Ν4635/2019 θαη 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 10, παξ. 1 ηεο ΠΝΠ (ΦΔΚ 55/11-03-2020) θαη ηνπ άξζξνπ 43, παξ. 1 ηεο ΠΝΠ( 

ΦΔΚ 75/30- 03-2020), κε ηελ επσλπκία «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΝΩΝΤΜΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΟΣΑ», ύζηεξα από ηελ ππ.  αξηζκ. πξση: 760/11.06.2021  πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ θ. 

Κσλζηαληίλνπ Βαξδαβά, νη θαησηέξσ πνπ απνηεινύλ, ζύκθσλα κε ηηο ππ. αξηζκ. 913/2019 & 945/2019 

Απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ζξαθιείνπ, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην απηήο: 

 

1)Βαξδαβάο Κσλζηαληίλνο  Πξόεδξνο 

2) Καλαβάθε Μαξία  Σαθηηθό Μέινο 

3)Κάββνο Βαζίιεηνο Σαθηηθό Μέινο 

4)Βηδάθε Γαξπθαιηά Σαθηηθό  Μέινο 

5)Πεξδηθνγηάλλεο ηπιηαλόο Σαθηηθό Μέινο 

6)Καινπδηώηε Μαξία Σαθηηθό Μέινο 

7)Απνζηνιάθεο ππξίδσλαο  Σαθηηθό Μέινο 

 

 

Απνπζίαδε αλ θαη θιήζεθε λόκηκα κε ηελ ππ.  αξηζκ. πξση:  760/11.06.2021  πξόζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Βαξδάβα, o θ. Μαξήο Γξάθνο Αληηπξόεδξνο, ν θ. Εακπεηάθεο  

Φαλνύξηνο Σαθηηθό Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.  

 

 

 

Θζμα 3o : Τπθρεςίεσ κάλυψθσ αςτικισ ευκφνθσ μελϊν – χρθςτϊν δθμοτικϊν 
ακλθτικϊν κζντρων  

 

 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο ΑΑΖ – ΑΔ ΟΣΑ Κσλζηαληίλνο Βαξδαβάο, εηζεγνύκελνο 

ην παξαπάλσ ζέκα αλέθεξε όηη Όπωσ  ιδθ γνωρίηεται με προθγοφμενεσ 
αποφάςεισ το 2015 και 2016, προχωριςαμε ςε ανοικτό διαγωνιςμό και ςφναψθ 
ςφμβαςθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ  αςτικισ ευκφνθσ για τα μζλθ και επιςκζπτεσ 
των ακλθτικϊν μασ  κζντρων, θ οποία ζχει λιξθ.   

Επειδι θ ςφμβαςθ αυτι ζχει λιξει για τθν παραπάνω υπθρεςία προσ τθν 
ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ, τα μζλθ τθσ, το προςωπικό και χριςτεσ των ακλθτικϊν κζντρων, 
προτείνεται  θ δθμοςίευςθ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν 
υπθρεςία. 

  
 

 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ  

ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ  ΟΣΑ  

(Α.Α.Η.  Α.Δ.  ΟΣΑ)  

---------------------------------------------------------- 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ  
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Παρακαλείςτε όπωσ: 
 εγκρίνετε τουσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ που 

επιςυνάπτονται ςτθν ειςιγθςθ, 

 εγκρίνετε τθν διάκεςθ πίςτωςθσ του ποςοφ 3.500,00  € για τθν 
αςφαλιςτικι κάλυψθ αςτικισ ευκφνθσ των μελϊν, επιςκεπτϊν και 
χρθςτϊν των  ακλθτικϊν μασ κζντρων, 

 εξουςιοδοτιςετε τον πρόεδρο του Δ. να προχωριςει ςτθν υπογραφι  
του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
  

Ηράκλειο: ### 
Αρικμόσ Πρωτοκόλλου:  #### 

  
 

 
ΘΕΜΑ: ¨ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΑΛΤΨΗ ΑΣΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ ΜΕΛΩΝ –ΧΡΗΣΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ¨,    
  
Προσ κάκε ενδιαφερόμενο 
 

Αξιότιμοι  κυρία / κφριε, 

ασ παρακαλοφμε να μασ αποςτείλετε οικονομικι προςφορά  για τθν  
¨ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΑΛΤΨΗ ΑΣΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ ΜΕΛΩΝ-ΧΡΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ 
ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ¨,   όπωσ παρουςιάηεται ςτα επιςυναπτόμενο 
ζντυπο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ, το αργότερο μζχρι τθν 
#####################   ϊρα 13:00 (ώρα αξιολόγηςησ προςφορών 14:00 
την ίδια ημζρα)  ςτθν γραμματεία διοίκθςθσ τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ, (Σπφρου 
Μουςτακλή, Παγκρήτιο Στάδιο, Περιοχή Λίντο, 2810 264566)  και με τθν 
ζνδειξθ ¨ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΑΛΤΨΗ ΑΣΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ ΜΕΛΩΝ-ΧΡΗΣΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ¨. 
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τον κυρίωσ φάκελο και με τθν ζνδειξθ 
¨ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΑΛΤΨΗ ΑΣΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ 
ΜΕΛΩΝ-ΧΡΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ 
ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ μαηί μετά 

δικαιολογθτικά  κα πρζπει να  ςυμπεριλαμβάνεται,  υπεφκυνθ διλωςθ του  
αρκ. Ν 1553/86 και να δθλϊνει ότι είναι ενιμεροσ για τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ, ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ προμικειασ και ςυμφωνεί 
με τουσ όρουσ τθσ μελζτθσ. 

 
Η οικονομικι προςφορά κα πρζπει να είναι πρωτότυπθ, ςφραγιςμζνθ και 
υπογεγραμμζνθ μζςα ςε κλειςτό φάκελό (εντόσ του κυρίωσ φακζλου), ςτο 
εξωτερικό του οποίου κα αναγράφεται ο τίτλοσ του ζργου  προμικειασ και 
το όνομα του αναδόχου, με τθν ςφραγίδα του καταςτιματοσ.  

 
ασ ευχαριςτοφμε πολφ για τισ ενζργειεσ ςασ και κα είμαςτε ςτθν 
διάκεςθ ςασ για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ. 

 
   

  
  
 

 

 

 

 

 

 
Ηράκλειο: #### 

Αριθμός Πρωτοκόλλοσ:  #### 

  
 

ΘΕΜΑ: ¨ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΑΛΤΨΗ ΑΣΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ ΜΕΛΩΝ –ΧΡΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ 
ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ¨    

 
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Η προκιρυξθ αφορά τθν αςτικι κάλυψθ των μελϊν, εργαηομζνων και γενικότερα   
χρθςτϊν των δθμοτικϊν ακλθτικϊν κζντρων για περίοδο ενόσ ζτουσ, και αφορά το 
Παγκριτιο τάδιο Ηρακλείου, το Δθμοτικό Ακλθτικό και Πνευματικό Κζντρο 
Ηρακλείου (ςτθν περιοχι Πατελλϊν) και το Νζο Κλειςτό Γυμναςτιριο Ηρακλείου  
ςτθν περιοχι Δφο Αοράκια.  

  
Σα μζγιςτα αςφαλιηόμενα όρια ευκφνθσ για τα οποία ηθτείται θ προςφορά 
αφοροφν:   
 
A. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ 
ωματικι βλάβθ / Θάνατοσ κατ’ άτομο   € 100.000 

 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ  
ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ  ΟΣΑ  

(Α.Α.Η.  Α.Ε.  ΟΣΑ)  

------------------------------------------------------- 
Οδός . Μοσστακλή, Παγκρήτιο τάδιο 

Σηλ: 2180 264560/2810215080 
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Τλικζσ ηθμιζσ κατά περιςτατικό     € 50.000 
Ομαδικό ατφχθμα (ςωματικζσ βλάβεσ και/ ι υλικι ηθμιά) € 200.000   
 
Β. ΕΡΓΟΔΟΣΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ 
ωματικι βλάβθ / Θάνατοσ κατ’ άτομο   € 100.000  
ωματικι βλάβθ / Θάνατοσ κατά περιςτατικό   € 100.000  
Ανϊτατο όριο ευκφνθσ τθσ εταιρίασ    € 500.000 

 
Ζθτείται ανϊτατο όριο ευκφνθσ τθσ εταιρείασ για το ςφνολο των παρεχόμενων 
καλφψεων (ανεξάρτθτα εάν οι ηθμιζσ οφείλονται ςε ζνα ι περιςςότερα ηθμιογόνα 
γεγονότα)               € 500.000 για ςωματικζσ βλάβεσ και υλικζσ ηθμίεσ 
ςυμπεριλαμβανομζνων των νομικϊν εξόδων ηθμιϊν. 

 
 

Κατ ελάχιςτο ηθτοφνται οι παρακάτω καλφψεισ:   
 
A. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ 
Καλφπτεται θ Αςτικι Ευκφνθ τθσ αςφαλιηόμενθσ επωνυμίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 
914-932 του Α.Κ. για ηθμιζσ (ωματικζσ βλάβεσ/ Θάνατοσ και/ ι Τλικζσ ηθμιζσ) 
ςυνεπεία ατυχιματοσ που πικανϊσ προξενθκεί ςε τρίτουσ/ πελάτεσ/ μακθτζσ , με 
υπαιτιότθτά τθσ, από τθν κατοχι, χριςθ και εν γζνει λειτουργία των χϊρων και 
εγκαταςτάςεων που χρθςιμοποιεί για τθν άςκθςθ τθσ επιχειρθματικισ τθσ 
δραςτθριότθτασ ιτοι: ακλθτικά κζντρα, ςτισ παραπάνω διευκφνςεισ κινδφνου, όπου 
χρθςιμοποιοφνται για ακλοπαιδιζσ, γυμναςτιριο και οργάνωςθ ςυνεδρίων, άλλεσ 
ακλθτικζσ-πολιτιςτικζσ  δράςεισ. 
 
Επεκτάςεισ κάλυψθσ / επιμζρουσ όρια ευκφνθσ 

• Νόμιμθ ευκφνθ από πυρκαγιά, κακι χριςθ ι εγκαφματα από επαφζσ με τισ 
εγκαταςτάςεισ ι τον εξοπλιςμό κζρμανςθσ, θλεκτρικοφ ρεφματοσ, ηεςτοφ 
νεροφ κλπ.  

• Νόμιμθ ευκφνθ ζναντι τρίτων από διαρροι / διάρρθξθ ςωλινων.   
• Νόμιμθ ευκφνθ από εξωτερικζσ και εςωτερικζσ εγκαταςτάςεισ όπωσ πινακίδεσ, 

εκκετιρια, τζντεσ, βιτρίνεσ, ερμάρια, ςυςτιματα φωτιςμοφ, μθχανιματα, 
εγκαταςτάςεισ ι εξοπλιςμοφσ τα οποία όμωσ πρζπει να είναι ςε άριςτθ 
κατάςταςθ και να ςυντθροφνται κανονικά.  

• Νόμιμθ ευκφνθ ζναντι τρίτων από τθν ιδιοκτθςία και χριςθ μίασ κολυμβθτικισ 
δεξαμενισ. 

• Νόμιμθ ευκφνθ ζναντι τρίτων από τθν χριςθ λουτρικϊν εγκαταςτάςεων και 
ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων που βρίςκονται  εντόσ των ορίων κάκε 
εγκατάςταςθσ.   

• Ευκφνθ από τθ χριςθ μθχανθμάτων ζργου με τθν ιδιότθτά τουσ ωσ εργαλεία 
εντόσ των εγκαταςτάςεων του αςφαλιηόμενου μζχρι € 25.000 ανά περιςτατικό 
και ςυνολικά κατ’ ζτοσ με απαλλαγι € 550. Για τα αυτοκινοφμενα μθχανιματα 
του αςφαλιςμζνου θ παροφςα επζκταςθ χορθγείται (in excess) μετά τθν 
εξάντλθςθ των ορίων ευκφνθσ του αςφαλιςτθρίου κλάδου Αυτοκινιτων το 
οποίο υποχρεωτικά κα ζχει εκδοκεί ςφμφωνα με τον νόμο περί υποχρεωτικισ 
αςφάλιςθσ Αςτικισ Ευκφνθσ Οχθμάτων. Από τθν παροφςα επζκταςθ 
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εξαιροφνται γερανογζφυρεσ, tower-cranes και ςυναφι βαρζα οχιματα κακϊσ 
και ηθμίεσ ςτο ίδιο το φορτίο. 

• Ευκφνθ από τθ χριςθ  θλεκτροκίνθτων οχθμάτων που χρθςιμοποιοφνται ςτισ 
εγκαταςτάςεισ τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ 

 
Β. ΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΟΔΟΣΗ 
Καλφπτεται θ Αςτικι Ευκφνθ του Αςφαλιςμζνου που προβλζπεται από τα άρκρα 
657, 658 και 932 Α.Κ. αποκλειςτικά ζναντι του  εργατοτεχνικοφ και υπαλλθλικοφ 
προςωπικοφ που αυτόσ απαςχολεί ςτθν επιχείρθςθ του και το οποίο αςφαλίηεται 
ςτο ΙΚΑ ι άλλο φορζα κφριασ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, ςε περίπτωςθ ςωματικισ 
βλάβθσ ι κανάτου που κα προκλθκεί αποκλειςτικά κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ 
ι με αφορμι αυτιν και όχι από κάποια άλλθ αιτία,  και που κα οφείλεται ςε 
αμζλεια του Αςφαλιςμζνου ι των παρ’ αυτοφ προςτθκζντων προςϊπων. 
 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ 
Εντόσ των εγκαταςτάςεων του αςφαλιςμζνου και ςε περιπτϊςεισ εκτόσ αυτζσ και 
όχι περιςςότερο από 50 μζτρα από αυτζσ. 
 
ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΑΠΑΝΗ  
Για τθν  παροχι των υπθρεςιϊν, είναι αναγκαία θ ςφναψθ ετιςιασ ςφμβαςθσ με 
όλουσ του όρουσ για τθν κάλυψθ που κα παρζχεται ενϊ θ δαπάνθ δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τισ 3.500,00 € (ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ). 
 
 Με εκτίμθςθ, 
 Κωνςταντίνοσ Βαρδαβάσ 
 Πρόεδροσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ 
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Ηράκλειο: ###    

Αρικμόσ Πρωτοκόλλου:  ### 
  

 
 

ΘΕΜΑ: ¨ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΑΛΤΨΗ ΑΣΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ ΜΕΛΩΝ –ΧΡΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ 
ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ¨,     

 
ΤΓΓΡΑΦΗ  ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

Άρκρο 1ο  
Γενικά 
   Αντικείμενο τθσ ενζργειασ είναι το  ο ¨ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΑΛΤΨΗ ΑΣΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ 
ΜΕΛΩΝ –ΧΡΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ¨,     
 
Άρκρο  2ο  
Ιςχφουςεσ διατάξεισ 
Η διενζργεια του διαγωνιςμοφ διζπεται από τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ 
λειτουργία τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ. 
 
Άρκρο 3ο 

Σρόποσ εκτζλεςθσ τθσ  ενζργειασ  
Η εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ αυτι αυτισ κα πραγματοποιθκεί με απ’ ευκείασ ανάκεςθ 
μετά απο αξιολόγθςθ προςφορϊν κριτιριο τθ χαμθλότερθ τιμι του ςυνόλου 
τιμολογίου προςφοράσ ενϊ  θ υπθρεςία δεν κατακερματίηεται. 
 
Άρκρο 4ο  
υμβατικά ςτοιχεία κατά ςειρά ιςχφοσ  
α) υγγραφι υποχρεϊςεων  
β) Σεχνικζσ προδιαγραφζσ 
γ) Ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ  
 
Άρκρο 5ο  
Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και κατάκεςθ προςφορϊν 
Ο ενδιαφερόμενοσ κα αποςτζλλει ι να κατακζςει ςτθν ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ τα παρακάτω 
μζςα ςε φάκελο:  
 
Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, δακτυλογραφθμζνεσ 
και υποχρεωτικά ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα.  
το φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ:  
Η λζξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα  
Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ Τπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό  
Σα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ (τίτλοσ, κ.λπ.)  
Η θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ  
Σα ςτοιχεία του αποςτολζα – ενδιαφερόμενου  
Μζςα ςτον φάκελο προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά 
ςτοιχεία ωσ εξισ:  

21REQ008785864 2021-06-18
ΑΔΑ: 6ΟΗ3ΟΛΕΙ-5ΒΓ



 
τον κυρίωσ φάκελο τοποκετοφνται όλα τα ηθτοφμενα δικαιολογθτικά: 
α. δθμοτικι ενθμερότθτα,  
β. φορολογικι ενθμερότθτα,  
γ. πιςτοποίθςθ του υποψιφιου αναδόχου να εκτελεί τισ υπθρεςίεσ που ηθτοφνται 
δ. υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερόμενου (αρκ. Ν 1553/86) ςτθν οποία να δθλϊνει 
¨ότι είναι ενήμεροσ για την ςυγγραφή υποχρεώςεων, για τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, 
ενδεικτικό προχπολογιςμό¨ 
 
Σα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο 
φάκελο μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».  
Η προςφορά πρζπει να ζχει ςυνταχκεί ςφμφωνα με τθν παροφςα διακιρυξθ. Ο 
φάκελοσ Οικονομικισ Προςφοράσ κα φζρει τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου.  Η 
περιεχόμενθ οικονομικι προςφορά κα πρζπει να αναγράφει το ποςόν τθσ 
προςφοράσ αρικμθτικά και ολογράφωσ,  χωρίσ  και με τον αναλογοφντα Φ.Π.Α.23 %. 

Η οικονομικι προςφορά πρζπει να φζρει τθν υπογραφι του υποψθφίου 
αναδόχου. Οι προςφορζσ πρζπει να είναι κακαρογραμμζνεσ χωρίσ ςβθςίματα, 
προςκικεσ, διορκϊςεισ, εάν υπάρχει ςτθν προςφορά οποιαδιποτε διόρκωςθ αυτι 
πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα. 
Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ.  
 
ΙΧΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ ςυμμετζχοντεσ για ζξι (6) μινεσ 
προςμετροφμενοι από τθν επόμενθ θμζρα τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ 
προςφορϊν.  

Προςφορζσ που αναφζρουν θμερομθνία λιξθσ μικρότερθ τθσ παραπάνω 
αναφερόμενθσ, κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Αν προκφψει κζμα παράταςθσ 
τθσ ιςχφοσ των προςφορϊν θ ΑΑΗ Α.Ε/ΟΣΑ  κα απευκφνει ερϊτθμα προσ τουσ 
ςυμμετζχοντεσ, αν αποδζχονται τθ παράταςθ για ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα.  

 
 Άρκρο 6ο  
Αξιολόγθςθ προςφορϊν  
Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν (ςυμφωνία ι όχι τθσ τεχνικισ περιγραφισ τθσ 
προςφοράσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ) και θ ειςιγθςθ για τθν 
ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ  κα γίνει από τθν τριμελι επιτροπι εκπόνθςθσ προμθκειϊν 
και διαγωνιςμϊν τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ τθν  ########################  ϊρα 14:00  
(ώρα αξιολόγηςησ προςφορών 14:00 την ίδια ημζρα) ςτθν γραμματεία διοίκθςθσ τθσ 
ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ, (Σπφρου Μουςτακλή, Παγκρήτιο Στάδιο, Περιοχή Λίντο, 2810 264566 / 
Fax: 2810 264568). 
 
Άρκρο 7ο  
Σόποσ παράδοςθσ  
Σα παραδοτζα κα υλοποιθκοφν ςε χϊρουσ που ζχει ορίςει θ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ Η 
παράδοςθ  των υπθρεςιϊν κα γίνεται τμθματικά με τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ 
τιμολογίου. 
 
Άρκρο 8ο  
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Παραλαβι   
Η παραλαβι των υπθρεςιϊν  κα πιςτοποιείται  από τριμελι επιτροπι τθσ ΑΑΗ ΑΕ 
ΟΣΑ. 
 
Άρκρο 9ο  
Πλθμμελισ υπθρεςίεσ 
Εάν κατά τθν παραλαβι αποδειχκεί ότι τα παραδοτζα  δεν είναι ςφμφωνα με τισ 
προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ και τθν προςφορά του αναδόχου, τότε ο ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να τισ  ςυμμορφωκεί ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ., 
 
Άρκρο 10ο  
Φόροι , Σζλθ , Κρατιςεισ   
Ο ανάδοχοσ υπόκειται ςε όλουσ τουσ βάςει των κείμενων διατάξεων, φόρουσ, τζλθ, 
κρατιςεισ που κα ιςχφουν κατά τθν θμζρα τθσ διενζργειασ τθσ προμικειασ .  
 
Άρκρο 11ο  
Εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ 
Ο  ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να κατακζςει με  τθν ζναρξθ των υπθρεςιϊν  
εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ 5 % επί του ςυνολικοφ ποςοφ τθσ προμικειασ 
θ οποία κα ζχει διάρκεια   ενόσ ζτουσ  και κα επιςτραφεί μετά  τθν ολοκλιρωςθ των 
υπθρεςιϊν. 
  
Άρκρο 12ο  
Άλλεσ  διατάξεισ - κζματα 
Ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να αντιμετωπίηει άμεςα τυχόν αςτοχίεσ (μζςα ςε 48 
ϊρεσ)  των παραδοτζων από τθν ενζργεια, μετά από κλίςθ τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ.  
 
  
Εντάςεισ 
Κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, τθσ ςυμμετοχισ αναδόχου ςε αυτόν και τθσ 
διενζργειάσ του ζωσ και τθν κατακυρωτικι απόφαςθ επιτρζπεται ζνςταςθ-
προςφυγι για  λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ (ενδικοφανισ προςφυγι), που 
προβλζπονται ςτο άρκρο 15  του Π.Δ/τοσ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007). Για το 
παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 1 και 2 του 
άρκρου 15 του Π.Δ/τοσ 118/2007, προςκομίηεται παράβολο κατάκεςθσ υπζρ τθσ 
ΑΑΗ Α.Ε., ποςοφ ίςου με το 0,10 επί τθσ εκατό (0,10%) επί τθσ προχπολογιςμζνθσ 
αξίασ, το φψοσ του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των  150,00.  Σο παράβολο 
αποτελεί  ζςοδο τθσ εταιρίασ ΑΑΗ .Α.Ε. 
 
Ο Φ.Π.Α βαρφνει τθν ¨Ανάπτυξθ Ακλθτιςμοφ Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ¨ 

 
Ο πρόεδροσ τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ 

 
 
 

Κωνςταντίνοσ Βαρδαβάσ 
Πρόεδροσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ 
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Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη 

ηειηθά ν Πξόεδξνο ηεο Αλάπηπμεο Αζιεηηζκνύ Ζξαθιείνπ ΑΔ ΟΣΑ, παξαθάιεζε γηα 

ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο. 

 

 

 

ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

 Αθνύ έιαβε ππόςε: 

Σελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΑΑΖ – ΑΔ ΟΣΑ Κσλζηαληίλνπ Βαξδαβά. 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

 εγκρίνει τουσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ που 
επιςυνάπτονται ςτθν ειςιγθςθ. 

 εγκρίνει τθν διάκεςθ πίςτωςθσ του ποςοφ 3.500,00  € για τθν αςφαλιςτικι 
κάλυψθ αςτικισ ευκφνθσ των μελϊν, επιςκεπτϊν και χρθςτϊν των  
ακλθτικϊν μασ κζντρων, 

 εξουςιοδοτεί τον πρόεδρο του Δ. να προχωριςει ςτθν υπογραφι  του 
ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ. 

 

 

Γηα ηελ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ  ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ  

ΑΝΩΝΤΝΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΟΣΑ  

 

Ο Πξόεδξνο   

 KΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΑΡΓΑΒΑ  
 

KONSTANTIN
OS VARDAVAS

Digitally signed 
by 
KONSTANTINOS 
VARDAVAS 
Date: 2021.06.18 
11:21:18 +03'00'

21REQ008785864 2021-06-18
ΑΔΑ: 6ΟΗ3ΟΛΕΙ-5ΒΓ


