
 

 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ – ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

 

Σαχ. Δ/νςθ: πφρου Μουςτακλι 25 Παγκριτιο ςτάδιο 
Θφρα 1 - Ηράκλειο Κριτθσ Περιοχι Λίντο 

 

Πλθροφορίεσ: 
Γραμματεία ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ 

Σθλ.: 2810264565-566-568 
E-mail :  pagritio@aahaeota.gr /     www.aahaeota.gr 

Τπθρεςία: «Ετιςια ςυντιρθςθ χλοοτάπθτα κεντρικοφ 
βοθκθτικοφ γθπζδου και παρτεριϊν» 

(CPV: 77320000-9 υντιρθςθ χλοοτάπθτα) 

 

Αρ. Πρωτ.   : 355 

Ημερομθνία: 11.03.2022 

  

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΟ 41.935,48 € 

ΦΠΑ (24%) 10.064,52 € 

ΣΕΛΙΚΟ ΠΟΟ 52.000,00 € 
 

 

 

 

 

 

Τπόδειγμα Διακιρυξθσ για υμβάςεισ 
Τπθρεςιϊν  

με Ανοικτι Διαδικαςία μζςω ΕΗΔΗ 
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Σελίδα 2 

Περιεχόμενα 

1 

2 

1. ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ4 

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ4 
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ5 
1.3 ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ5 
1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΕΙ ΕΛΙΔΟΔΕΙΚΣΗ. 
1.5 ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΕΙ ΕΛΙΔΟΔΕΙΚΣΗ. 
1.6 ΔΘΜΟΣΙΟΤΘΤΑΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΕΙ ΕΛΙΔΟΔΕΙΚΣΗ. 
1.7 ΑΧΕΣ ΕΦΑΜΟΗΟΜΕΝΕΣ ΣΤΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΘΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΕΙ ΕΛΙΔΟΔΕΙΚΣΗ. 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΘΣ. 

2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΕΙ ΕΛΙΔΟΔΕΙΚΣΗ. 
2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτθσ. 
2.1.3 Παροχι Διευκρινίςεωνφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτθσ. 
2.1.4 Γλϊςςαφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτθσ. 
2.1.5 Εγγυιςεισφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτθσ. 
2.1.6 Προςταςία Προςωπικϊν Δεδομζνωνφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτθσ. 

2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ - ΚΙΤΘΙΑ ΡΟΙΟΤΙΚΘΣ ΕΡΙΛΟΓΘΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΕΙ ΕΛΙΔΟΔΕΙΚΣΗ. 
2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτθσ. 
2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτθσ. 
2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτθσ. 
2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτθσ. 
2.2.7 Πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί 
ςελιδοδείκτθσ. 
2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων – Υπεργολαβίαφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτθσ. 
2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτθσ. 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊνφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτθσ. 
2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςαφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτθσ. 

2.3 ΚΙΤΘΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΕΙ ΕΛΙΔΟΔΕΙΚΣΗ. 
2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτθσ. 

2.4 ΚΑΤΑΤΙΣΘ - ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΡΟΣΦΟΩΝΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΕΙ ΕΛΙΔΟΔΕΙΚΣΗ. 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊνφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτθσ. 
2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊνφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτθσ. 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Προςφορά»φάλμα! Δεν ζχει οριςτεί 
ςελιδοδείκτθσ. 
2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτθσ. 
2.4.3.2 Τεχνικι Προςφοράφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτθσ. 
2.4.4 Περιεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Προςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊνφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτθσ. 
2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊνφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτθσ. 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΘΣ. 

3.2 ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ ΡΟΣΩΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΡΟΣΩΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ 

ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΕΙ ΕΛΙΔΟΔΕΙΚΣΗ. 
3.3 ΚΑΤΑΚΥΩΣΘ - ΣΥΝΑΨΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΕΙ ΕΛΙΔΟΔΕΙΚΣΗ. 
3.4 ΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΡΟΣΩΙΝΘ ΚΑΙ ΟΙΣΤΙΚΘ ΔΙΚΑΣΤΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΕΙ ΕΛΙΔΟΔΕΙΚΣΗ. 
3.5 ΜΑΤΑΙΩΣΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΕΙ ΕΛΙΔΟΔΕΙΚΣΗ. 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΘΣ. 

4.1 ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ  (ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ, ΡΟΚΑΤΑΒΟΛΘΣ)ΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΕΙ ΕΛΙΔΟΔΕΙΚΣΗ. 
4.2  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΕΙ ΕΛΙΔΟΔΕΙΚΣΗ. 
4.3 ΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΕΙ ΕΛΙΔΟΔΕΙΚΣΗ. 
4.4 ΥΡΕΓΟΛΑΒΙΑΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΕΙ ΕΛΙΔΟΔΕΙΚΣΗ. 
4.5 ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΕΙ ΕΛΙΔΟΔΕΙΚΣΗ. 



 

Σελίδα 3 

4.6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΟΥΣ ΛΥΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΕΙ ΕΛΙΔΟΔΕΙΚΣΗ. 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΘΣ. 

5.1 ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΕΙ ΕΛΙΔΟΔΕΙΚΣΗ. 
5.3 ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΕΙ ΕΛΙΔΟΔΕΙΚΣΗ. 
5.4 ΔΙΚΑΣΤΙΚΘ ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΕΙ ΕΛΙΔΟΔΕΙΚΣΗ. 

6. ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΘΣ. 

6.1  ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΕΙ ΕΛΙΔΟΔΕΙΚΣΗ. 
6.2  ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΕΙ ΕΛΙΔΟΔΕΙΚΣΗ. 
6.3  ΡΑΑΛΑΒΘ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΕΙ ΕΛΙΔΟΔΕΙΚΣΗ. 
6.4  ΑΡΟΙΨΘ ΡΑΑΔΟΤΕΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΘΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΕΙ ΕΛΙΔΟΔΕΙΚΣΗ. 
6.5  ΑΝΑΡΟΣΑΜΟΓΘ ΤΙΜΘΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΕΙ ΕΛΙΔΟΔΕΙΚΣΗ. 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ6 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ6 
ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ –  ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ10 
ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙI – ΤΕΥΔ13 
ΡΑΑΤΘΜΑ IV–  ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΦΩΣΘ ...................................................................................................................... 13 
ΡΑΑΤΘΜΑ V–  ΕΔΝΕΙΚΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΘΘΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ................................................ 13 
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1. ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 τοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ 

Επωνυμία ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕΕ ΟΤΑ  

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΣΡΥΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΘ 25  - ΡΑΓΚΘΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ - ΛΙΝΤΟ 

Ρόλθ Θράκλειο Κριτθσ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 71305 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS ΕL 431 

Τθλζφωνο (+30) 2813409185-186-189-244-403-428 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  tsirakos@heraklion.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Δθμιτριοσ Κ. Τςιράκοσ (BEd, PhD) 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.aahaeota.gr 

Φορζασ υλοποίθςθσ 
ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕΕ ΟΤΑ  - 

ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΔΘΜΟΥ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΚΘΤΘΣ 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι θ Ανάπτυξθ Ακλθτιςμοφ Θρακλείου αε ΟΤΑ (ΑΑΘ ΑΕ ΟΤΑ)  και ανικει ςτισ 
δθμοτικζσ επιχειριςεισ του Διμου Θρακλείου  Οργανιςμοφ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Αϋ Βακμοφ (ΟΤΑ Αϋ). 

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.: 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οι διαχείριςθ των δθμοτικϊν ακλθτικϊν κζντρων 
(Ραγκριτιο Στάδιο Θρακλείου, Νζο Κλειςτό Γυμναςτιριο Θρακλείου και Δθμοτικό Ακλθτικό και 
Ρνευματικό Κζντρο Θρακλείου) και θ διοργάνωςθ ακλθτικϊν γεγονότων μικρισ, μεςαίασ και μεγάλθσ 
κλίμακασ. 

 

Εφαρμοςτζο Δίκαιο: 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν.   4782/21 (Α 36),    οι όροι τθσ 
παροφςασ Διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ. 

Θ ςφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο. Σε περίπτωςθ διαφορϊν, που ενδεχομζνωσ προκφψουν 
ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ ι εξ αφορμισ τθσ, ο Διμοσ και ο 
ανάδοχοσ καταβάλουν κάκε προςπάκεια για φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ 
πίςτθσ κα των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν. 

 

τοιχεία Επικοινωνίασ   

α)  Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ  μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

β)   Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

γ)     Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι ςε ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι ςτθν ιςτοςελίδα 
του Διμου Θρακλείου ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://www.heraklion.gr/press/auction  και ςτθν  
θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.aahaeota.gr  και ςτο URL: https://aahaeota.gr/διακυριξεισ-
διαγωνιςμοί. 

http://www.heraklion.gr/press/auction
http://www.aahaeota.gr/
https://aahaeota.gr/???????????-
https://aahaeota.gr/???????????-
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δ)H θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι γενικϊσ 
διακζςιμα. Θ απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω εργαλεία και ςυςκευζσ 
είναι δυνατι ςτθν διεφκυνςθ (URL): www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

 

1.2 τοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16, και του νόμου 
4782/21 (Α 36),ειδικότερα με ανοικτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ. 

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Ανάπτυξθ Ακλθτιςμοφ Θρακλείου.  Θ δαπάνθ 

για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει το προχπολογιςμό τθσ ΑΑΘ ΑΕ ΟΤΑ,  2022  και 2023 με αποφάςεισ του 

διοικθτικοφ ςυμβουλίου  τθσ ΑΑΘ ΑΕ ΟΤΑ.  

Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχει εκδοκεί θ απόφαςθ 09/2022 για τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ/ζγκριςθ 
δζςμευςθσ πίςτωςθσ για το οικονομικό ζτοσ 2022. 

 

1.3 υνοπτικι Περιγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ:   «Τπθρεςία: «Ετιςια ςυντιρθςθ χλοοτάπθτα κεντρικοφ, 

βοθκθτικοφ γθπζδου και παρτεριϊν»  (CPV: 77320000-9 υντιρθςθ χλοοτάπθτα)  ςυνολικοφ κόςτουσ  
52.000,00 €  (με ΦΠΑ 24%),  με κακαρό ποςό 41.935,48 €  και 10.064,52 € ΦΠΑ, ςε βάροσ του 
προχπολογιςμοφ τθσ ΑΑΘ ΑΕ ΟΤΑ, κατά το ζτοσ 2022 και 2023.    

Θ υπθρεςία  βρίςκεται ςτουσ  ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : 
(CPV: 77320000-9 υντιρθςθ χλοοτάπθτα). 
 
Προςφορζσ υποβάλλονται υποχρεωτικά για το ςφνολο τθσ υπθρεςίασ. Αναλυτικι περιγραφι του 
φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο Ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ 
και ςτα τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ μελζτθσ τα  οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ.*  
 
Η ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει τιμισ  ςτο  ςφνολο τθσ υπθρεςίασ. 

 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει τθσ τιμισ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αναλσηική Περιγραθή Φσζικού και Οικονομικού Ανηικειμένοσ ηης 
ύμβαζης 

 

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

Το περιβάλλον τθσ ςφμβαςθσ αφορά τα Δθμοτικά Ακλθτικά Κζντρα Θρακλείου και ςυγκεκριμζνα το  
Ραγκριτιο Στάδιο Θρακλείου Σπφρου Μουςτακλι 25, Ρεριοχι Λίντο, Θράκλειο Κριτθσ και ποιο 
ςυγκεκριμζνα: οι χλοοτάπθτεσ του κεντρικοφ και βοθκθτικοφ γθπζδου, ο χλοοτάπθτασ και ότι 
ςυμπεριλαμβάνεται ςτα παρτζρια του βοθκθτικοφ γθπζδου, και ςτισ κυκλικζσ πορείεσ ςτθν βορινι , 
ανατολικι δυτικι και νότια πλευρά του ςταδίου επι τθσ Σ. Μουςτακλι, οι κάμνοι και δζνδρα που 
βρίςκονται ςτα παραπάνω ςθμεία, ο χλοοτάπθτασ τθσ δυτικισ ειςόδου  που βρίςκεται ςτα παρτζρια με το 
χλοοτάπθτα.   

 

υνοπτικι Περιγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ τθσ Α.Α (ενδεικτικά αναφζρονται). 

 Θ ανάκεςθ αφορά  τισ παρακάτω εργαςίεσ ανάλογα των αναγκϊν που προκφπτουν όπωσ: 
• Κοφρεμα χλοοτάπθτα  
• Γραμμογράφθςθ γθπζδου  
• Λίπανςθ χλοοτάπθτα 
• Φυτοπροςταςία χλοοτάπθτα για ζντομα / για μφκθτεσ 
• Εξαεριςμόσ ι ριηοτομι ι κατάτμθςθ 
• Βακφσ αεριςμόσ 
• Κυλίνδριςμα 
• Τοπικζσ επιςπορρζσ  με πιςτοποιθμζνο ςπόρο ψυχρόφιλου χλοοτάπθτα 
• Αμμοδιανομζσ 
• Γενικι επιςπορρά κατ ελάχιςτο με 450kg πιςτοποιθμζνο ςπόρο ψυχρόφιλου χλοοτάπθτα 
• Βοτάνιςμα χλοοτάπθτα με τα χζρια 
• Βοτάνιςμα χλοοτάπθτα με ηιηανιοκτόνα 
• Ρρομθκ.-εγκατάςτ. προπαραςκ. χλοοτάπθτα 
• Ζλεγχοσ αρδευτικοφ ςυςτιματοσ – επιςκευζσ (εκτόσ αντλιοςταςίου) 
• Κακαριςμόσ ρείκρων 
ςφμφωνα με το πρόγραμμα το οποίο και κα ακολουκεί τισ ανάγκεσ που κα προκφπτουν από τθν χριςθ και 
λειτουργία του   κεντρικοφ γθπζδου. 
Θ ςυντιρθςθ αφορά τισ ανάγκεσ που προκφπτουν ςε κακθμερινι βάςθ για όλεσ τισ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ 
που υλοποιοφνται ςτο Ραγκριτιο Στάδιο (υφιςτάμενεσ και μελλοντικζσ). 
 

Τφιςτάμενθ κατάςταςθ-υποδομζσ   

Θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ και υποδομζσ των δθμοτικϊν ακλθτικϊν  κζντρων είναι δυνατόν να 
καταγραφοφν από τον υποψιφιο ανάδοχο πριν τθν υποβολι προςφοράσ. Στισ υποδομζσ προσ  ςυντιρθςθ 
ςυμπεριλαμβάνονται όλοι οι χλοοτάπθτεσ εντόσ και εκτόσ του κιγκλιδϊματοσ τθσ εγκατάςταςθσ 
ςυμπεριλαμβανομζνων των χλοοταπιτων ςτα γιπεδα του ςταδίου. 

 

ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΧΟΙ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Περιγραφι των αναγκϊν τθσ Α.Α.   

Θ Ανάπτυξθ Ακλθτιςμοφ Θρακλείου ΑΕ ΟΤΑ, (δθμοτικι επιχείρθςθ του Διμου Θρακλείου) προβλζπεται να 
καλφπτει τισ ανάγκεσ  λειτουργίασ-ςυντιρθςθσ και ανάπτυξθσ των τριϊν μεγάλων ακλθτικϊν κζντρων τθσ 
πόλθσ, ( Ραγκριτιο Στάδιο Θρακλείου, Δθμοτικό Ακλθτικό Κζντρο Ρατελϊν, Νζο Κλειςτό Γυμναςτιριο 
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Θρακλείου). Θ  παροφςα διακιρυξθ καλφπτει τθν ανάγκθ ςυντιρθςθσ των χλοοταπιτων που βρίςκονται 
ςτο Ραγκριτιο Στάδιο. 

 

Σεκμθρίωςθ ςκοπιμότθτασ/υποδιαίρεςθσ ι μθ τθσ ςφμβαςθσ ςε τμιματα   

Θ Ανάπτυξθ Ακλθτιςμοφ Θρακλείου, δεν διακζτει  μόνιμο τεχνικό προςωπικό, με τισ απαραίτθτεσ 
ειδικότθτεσ και τεχνογνωςία για τθν κάλυψθ των   ςυντιρθςθσ των χλοοταπιτων του Ραγκρθτίου ςταδίου. 
Θ ςφναψθ ςφμβαςθσ με εργολάβουσ του αντικειμζνου αυτοφ είναι θ μοναδικι λφςθ όςο αφορά τθν 
υπθρεςία αυτι. 

Στα πλαίςια των υποχρεϊςεων του αναδόχου ςυμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτθτα μθχανιματα - 
εξοπλιςμόσ του αναδόχου (απόδειξθ χριςθσ εξοπλιςμοφ),  κακϊσ επίςθσ και όλεσ οι διορκωτικζσ εργαςίεσ που 
κα προκφψουν ςτο εξοπλιςμό τθσ άρδευςθσ κατά τθν διάρκεια εφαρμογισ τθσ  ανάκεςθσ. 
 
Ο απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ  ακολουκεί παρακάτω, ενϊ  θ κατοχι ι θ χριςθ του  πρζπει να πιςτοποιθκεί 
κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ανάλθψθσ με    απόδειξθ κατοχισ των μθχανθμάτων ι παράδοςθ 
ςυμφωνθτικοφ ςυνεργαςίασ διακεςιμότθτασ και χριςθσ του εξοπλιςμοφ με άλλο φυςικό ι νομικό 
πρόςωπο,  επί ποινι αποκλειςμοφ  ςε αντίκετθ περίπτωςθ. 
 
• Τρακτζρ 35- 45 hp (ελκυςτιρασ με κατάλλθλα λάςτιχα για κίνθςθ και εργαςίεσ πάνω ςε χλοοτάπθτα) 
για τθν ζλκυςθ των αεριςτιρων, του αμμοδιανομζα, του κυλίνδρου κλπ. 
• Αεριςτιρασ για βακφ αεριςμό (τφπου verti drain - αυτοκινοφμενoσ ι παρελκόμενοσ ςε ελκυςτιρα) 
• Μθχάνθμα ριηοτομισ - κατάτμθςθσ τφπου verti-cutting (αυτοκινοφμενo ι παρελκόμενο ςε ελκυςτιρα) 
• Αμμοδιανομζασ  (αυτοκινοφμενoσ ι παρελκόμενοσ ςε ελκυςτιρα) 
• Μθχανι γραμμογράφθςθσ (δυο για κάλυψθ όλων των αναγκϊν) 
• Λιπαςματοδιανομζασ τροχιλατοσ 
• Ψεκαςτικό ςυγκρότθμα αυτοκινοφμενο ι αναρτϊμενο με μπάρα ψεκαςμοφ χωρθτικότθτασ 200 - 600 lt 
• Κφλινδροσ βάρουσ τουλάχιςτον 0,5 tn (αυτοκινοφμενoσ ι παρελκόμενοσ ςε ελκυςτιρα) 
• Βοφρτςα ι πλζγμα (ςβάρνιςμα άμμου) 
• Επιςπορζασ (overseeder) με πλάτοσ εργαςίασ τουλάχιςτον 1,5 m (αυτοκινοφμενoσ ι παρελκόμενοσ ςε 

ελκυςτιρα) 
• Αυτοκινοφμενοσ εξαγωγζασ χλοοτάπθτα (sod cutter) 
• Χορτοκοπτικό τρίμερ 
• Κουρευτικι μθχανι χειροκίνθτθ 
• Ψεκαςτιρασ πλάτθσ 
• Βοθκθτικό όχθμα (φορτθγάκι 1 tn) 
• Ρλιρθσ ςειρά βοθκθτικϊν εργαλείων και ανταλλακτικϊν. 
• Κουρευτικό μθχάνθμα ανάλογων προδιαγραφϊν για το είδοσ του χλοοτάπθτα  του κεντρικοφ γθπζδου.  
 
2. Εκτόσ των παραπάνω το αντικείμενο του αναδόχου ςυμπεριλαμβάνει τθν τεχνικι υποςτιριξθ, που 
είναι απαραίτθτθ ςτθν υλοποίθςθ μθ ακλθτικϊν και ακλθτικϊν γεγονότων ςτο κεντρικό και βοθκθτικό ςτάδιο 
όπωσ ςυναυλίεσ, ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ εκτόσ επίςθμων αγϊνων ποδοςφαίρου,  κ.λ.π.  κακϊσ επίςθσ και 
το πότιςμα του χλοοτάπθτα με τεχνικά μζςα ι και χειρονακτικά όποτε είναι απαραίτθτο. 
 
3. Για τθν υλοποίθςθ των παραπάνω, το ελάχιςτο εργατικό προςωπικό δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 
τριϊν ατόμων, εκ των οποίων δφο ειδικευμζνων ατόμων (ζνα από τα οποία να είναι επίςθμα χειριςτισ του 
μθχανοκινιτου θ άλλου απαραίτθτου εξοπλιςμοφ), ςυν τον υπεφκυνο γεωπόνο τα οποία κα πρζπει ςε 
κακθμερινι βάςθ να απαςχολοφνται ςτθν εποπτεία και ςυντιρθςθ του χλοοτάπθτα. Ρροσ τοφτο ο υποψιφιοσ 
ανάδοχοσ ςυνοδεφει τα δικαιολογθτικά του  με Υπεφκυνθ διλωςθ  ςτθν οποία δθλϊνει υπεφκυνα ότι για τθν 
υλοποίθςθ του ζργου κα προςλάβει το απαραίτθτο και ικανό προςωπικό, επί ποινι ακυρότθτασ και 
κατάπτωςθσ εγγυθτικισ ςε βάροσ του.  
 
Για τον χειριςτι του μθχανοκίνθτου εξοπλιςμοφ (γεωργικόσ ελκυςτιρασ κ.λ.π) , πρζπει ςτον φάκελο να 
κατατεκοφν τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ικανότθτασ χειριςμοφ. Στθν περίπτωςθ που δεν ζχει προςλθφκεί 
ακόμθ, τότε αυτό δθλϊνεται με υπεφκυνθ διλωςθ του υποψιφιου ανάδοχου και το δικαιολογθτικό 
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προςκομίηεται υποχρεωτικά επί ποινι ακυρότθτασ και κατάπτωςθσ εγγυθτικισ , κατά τθν υπογραφι των 
ςυμφωνθτικϊν .  
 

Μεκοδολογία υλοποίθςθσ 

Ομάδα Ζργου/χιμα Διοίκθςθσ τθσ φμβαςθσ   

Για τθν υλοποίθςθ των παραπάνω, το ελάχιςτο εργατικό προςωπικό δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 
τριϊν ατόμων, εκ των οποίων δφο ειδικευμζνων ατόμων (ζνα από τα οποία να είναι επίςθμα χειριςτισ του 
μθχανοκινιτου θ άλλου απαραίτθτου εξοπλιςμοφ), ςυν τον υπεφκυνο γεωπόνο τα οποία κα πρζπει ςε 
κακθμερινι βάςθ να απαςχολοφνται ςτθν εποπτεία και ςυντιρθςθ του χλοοτάπθτα. Προσ τοφτο ο 
υποψιφιοσ ανάδοχοσ ςυνοδεφει τα δικαιολογθτικά του  με Τπεφκυνθ διλωςθ  ςτθν οποία δθλϊνει 
υπεφκυνα ότι για τθν υλοποίθςθ του ζργου κα προςλάβει το απαραίτθτο και ικανό προςωπικό, επί ποινι 
ακυρότθτασ και κατάπτωςθσ εγγυθτικισ ςε βάροσ του.  
Για τον χειριςτι του μθχανοκίνθτου εξοπλιςμοφ (γεωργικόσ ελκυςτιρασ κ.λ.π) , πρζπει ςτον φάκελο να 
κατατεκοφν τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ικανότθτασ χειριςμοφ. τθν περίπτωςθ που δεν ζχει προςλθφκεί 
ακόμθ, τότε αυτό δθλϊνεται με υπεφκυνθ διλωςθ του υποψιφιου ανάδοχου και το δικαιολογθτικό 
προςκομίηεται υποχρεωτικά επί ποινι ακυρότθτασ και κατάπτωςθσ εγγυθτικισ , κατά τθν υπογραφι των 
ςυμφωνθτικϊν . 
 
Παραδοτζα-Διαδικαςία Παραλαβισ/Παρακολοφκθςθσ   

Σε εβδομαδιαία και μθνιαία βάςθ ο ανάδοχοσ/χοι κα πρζπει να παραδίδουν τα προβλεπόμενα του 
προθγοφμενου εδαφίου ιτοι: καρτζλεσ ςυντιρθςθσ χλοοτάπθτα, φωτογραφίεσ. 

 Εκπαίδευςθ προςωπικοφ   

Ο ανάδοχοσ ζχει τθν πλιρθ ευκφνθ επιλογισ και εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ του ςε όλα όςα 
προβλζπονται από τθν νομοκεςία, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και εφαρμογισ κανόνων προςωπικισ 
αςφάλειασ των εργαηομζνων του και αςφάλειασ τρίτων κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ο ανάδοχοσ ζχει 
ευκφνθ εκπαίδευςθσ προςωπικοφ άλλου αναδόχου κατά τθν διάρκεια παράδοςθσ από το ίδιο των 
υποδομϊν ςε άλλο ανάδοχο μετά από νζα διαγωνιςτικι διαδικαςία. 

Εγγυιςεισ-Σεχνικι Τποςτιριξθ   

Ο ανάδοχοσ ζχει τθν ευκφνθ εγγφθςθσ των υπθρεςιϊν που παρζχει. 

Β.   ΕΛΑΧΙΣΕ ΠΟΟΣΗΣΕ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΠΡΟ ΔΙΑΘΕΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ 

(ΠΑΡΟΤΙΑΖΟΝΣΑΙ Ω ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ) 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΠΟΟΣΗΣΕ 

1 Αποκωδικοποιθτζσ εκτοξευτιρων γθπζδων - Θ/Β περιβάλλοντα χϊρου 3 

2 Ρθνία Θ/Β εκτοξευτιρων γθπζδων - Θ/Β περιβάλλοντα χϊρου 6 

3 Διαφράγματα Θ/Β εκτοξευτιρων γθπζδων 4 

4 Καπάκια εκτοξευτιρων γθπζδων 4 

5 Φλάντηεσ, ελατιρια, λοιπά μικροεξαρτιματα εκτοξευτιρων γθπζδων ΑΚΑΘΟΙΣΤΟ 

6 Σζλλεσ, πολφςπαςτοι μαςτοί 4 

7 Εκτοξευτιρεσ περιβάλλοντα χϊρου 10 

8 Θ/Β περιβάλλοντα χϊρου 2 

9 Διάφορα ανταλλακτικά (μικροεξαρτιματα) ΑΚΑΘΟΙΣΤΟ 

 

Ο πρόεδροσ τθσ ΑΑΘ ΑΕ ΟΤΑ 

Κωνςταντίνοσ Βαρδαβάσ 
Αντιδιμαρχοσ 
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ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ – ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

 

Σαχ. Δ/νςθ: πφρου Μουςτακλι 25 Παγκριτιο ςτάδιο 
Θφρα 1 - Ηράκλειο Κριτθσ Περιοχι Λίντο 

 

Τπθρεςία: «Ετιςια ςυντιρθςθ χλοοτάπθτα κεντρικοφ , 
βοθκθτικοφ γθπζδου και παρτεριϊν» 

(CPV: 77320000-9 υντιρθςθ χλοοτάπθτα)  

  

 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Χρθματοδότθςθ   

1. Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τον προχπολογιςμό τθσ ΑΑΘ ΑΕ ΟΤΑ και βαρφνει τουσ 
κωδικοφσ του προχπολογιςμοφ τθσ ΑΑΘ ΑΕ ΟΤΑ για το 2022 και 2023 (μετά από ςχετικι απόφαςθ 
διοικθτικοφ ςυμβουλίου για τθν ανάλθψθ τθσ υποχρζωςθσ και τθ διάκεςθ τθσ πίςτωςθσ) 
2. Υπόκειται ςτισ κρατιςεισ που προβλζπονται από τθ νομοκεςία, περιλαμβανομζνθσ τθσ κράτθςθσ 
φψουσ 0,06 % υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, 
ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011. 
3. Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει τθν Ανάπτυξθ Ακλθτιςμοφ Θρακλείου ΑΕ ΟΤΑ 
4. Οι πλθρωμζσ κα γίνονται με τθν ολοκλιρωςθ κάκε μινα παροχισ υπθρεςίασ με τθν πρϊτθ να 
καταβάλλεται με τθν ολοκλιρωςθ του πρϊτου μινα υπθρεςιϊν και μετά από τθν παράδοςθ του 
πρωτοκόλλου παραλαβισ εργαςιϊν που κα παραδίδεται από τον υπεφκυνο ι υπευκφνουσ Σου 
αναδόχου.  

Θ πλθρωμι του εργολαβικοφ τιμιματοσ κα γίνεται ςε EURO.  

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΜΗΝΕ ΚΟΣΟ  
ΦΠΑ 24% 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ Ε € 

1 
ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΩΝ  
12 41.935,48 € 10.064,52 € 52.000,00 € 

ΤΝΟΛΑ 12 41.935,48 € 10.064,52 € 52.000,00 € 

 
 
 
Η προςφορά κα δοκεί για το ςφνολο των παρεχόμενων υπθρεςιϊν.  

Για τθν ανωτζρω δαπάνθ υφίςταται ςχετικι πίςτωςθ ςτον προχπολογιςμό τθσ Ανάπτυξθ 
Ακλθτιςμοφ Θρακλείου αε ΟΤΑ  για το οικονομικό ζτοσ 2022, και κα προβλεφκεί και για το 2023. 
 

 
 

Ο πρόεδροσ τθσ ΑΑΘ ΑΕ ΟΤΑ 
Κωνςταντίνοσ Βαρδαβάσ 

Αντιδιμαρχοσ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI –  ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ – ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

 

Σαχ. Δ/νςθ: πφρου Μουςτακλι 25 Παγκριτιο ςτάδιο 
Θφρα 1 - Ηράκλειο Κριτθσ Περιοχι Λίντο 

 

Τπθρεςία: «Ετιςια ςυντιρθςθ χλοοτάπθτα κεντρικοφ , 
βοθκθτικοφ γθπζδου και παρτεριϊν» 

(CPV: 77320000-9 υντιρθςθ χλοοτάπθτα)  

  

  

 

 Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Τ Π Ο Χ Ρ Ε Ω  Ε Ω Ν 
 
Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ  υποχρεοφται επιπλζον των άλλων κεμάτων: 

1. Να προβαίνει ςε οποιαδιποτε εργαςία ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ αφοφ κατακζςει 
εβδομαδιαίο, μθνιαίο και ετιςιο πρόγραμμα ςυντιρθςθσ και μετά τθν ζγκριςθ του και εποπτεία από το 
προςωπικό τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. 

2.  Να τθρεί βιβλίο εργαςιϊν ςε κάκε περίπτωςθ υπογεγραμμζνο από τον γεωπόνο υπεφκυνο για το 
ζργο ςε κακθμερινι βάςθ. Το βιβλίο αυτό κα ελζγχεται και κα κεωρείται περιοδικά από τθν Επιτροπι 
Παραλαβισ των ζργων και προμθκειϊν ι το  Τμιμα Τεχνικισ Διαχείριςθσ τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. 

3. Να τθρεί και να  αποςτείλει τα ςτοιχεία του  προςωπικό που κα απαςχολείται  ςτισ εργαςίεσ 
(αρικμόσ ταυτότθτοσ ι τθσ άδειασ εργαςίασ - και φωτοαντίγραφα αυτϊν) ςτθν ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ.  

4. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί όλουσ τουσ Ελλθνικοφσ Νόμουσ τουσ ςχετικοφσ με τθν εργαςία 
(Εργατικι Νομοκεςία) και τισ διατάξεισ για αμοιβζσ, ωράριο εργαςίασ, κοινωνικϊν παροχϊν, 
αποηθμιϊςεων, φόρων κ.λ.π., ευκφνεται δε ζναντι των ελλθνικϊν αρχϊν για τθν τιρθςθ κάκε υποχρζωςθσ 
που προκφπτει από αυτζσ. Επίςθσ υποχρεοφται να εκπλθρϊνει όλεσ του τισ υποχρεϊςεισ απζναντι ςτο 
Δθμόςιο, τον Διμο και  κάκε τρίτο. 

5. Υποχρεοφται να κατακζςει βεβαίωςθ αςφάλιςθσ ςτθν ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, για το προςωπικό που κα 
απαςχολιςει, το αργότερο 5 θμζρεσ μετά τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ανάλθψθσ του ζργου. 

6. Υποχρεοφται να κατακζτει ςτθν διοίκθςθ και ςτθν επιτροπι  παραλαβισ των ζργων και 
προμθκειϊν μθνιαίο πρόγραμμα ςτο οποίο να παρουςιάηεται το προςωπικό,  το ωράριο  και οι ενζργειεσ 
που κα εκτελεί το προςωπικό που κα απαςχολθκεί. 

7. Ο ανάδοχοσ οφείλει να τθρεί τουσ κάκε είδουσ κανόνεσ που αφοροφν το απαςχολοφμενο απ' 
αυτόν προςωπικό, είτε αυτοί απορρζουν από τθν εργατικι νομοκεςία (άδειεσ ανυπαίτιου κωλφματοσ κλπ.) 
είτε από τθν αςφαλιςτικι νομοκεςία κρατιςεισ υπζρ αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν, εργατικά ατυχιματα 
κλπ.), είτε από Συλλογικζσ Συμβάςεισ Εργαςίασ (κακοριςμόσ μιςκϊν και θμερομιςκίων κλπ.) είτε από 
άλλουσ γενικοφσ κανόνεσ (ωράριο εργαςίασ κλπ.). Για κάκε πράξθ ι παράλειψθ του αναδόχου ευκφνεται 
ίδιοσ. Ειδικότερα. 

8. Η ΑΑΗ   Α.Ε  δεν κα φζρει καμία ευκφνθ ςε περίπτωςθ εργατικοφ ατυχιματοσ. Ωςαφτωσ, δεν κα 
φζρει καμία απολφτωσ αςτικι ι ποινικι ευκφνθ ςε περίπτωςθ πρόκλθςθσ ατυχιματοσ ςε τρίτουσ, ευκφνθ 
τθν οποία αναπλθρϊνει κακ' ολοκλθρίαν ο ανάδοχοσ. 

9. Ο υπεφκυνοσ του αναδόχου (κα οριςκεί με ζγγραφο του αναδόχου προσ τθν ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ) 
υποχρεοφται να ςυνεργάηεται με τθν τθν Διοίκθςθ τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ αλλά και  Τεχνικι Διαχείριςθ  αυτισ  
και να ςυμμετζχει ςε ςυναντιςεισ εργαςίασ για κζματα λειτουργίασ του Παγκρθτίου Σταδίου. 
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10. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να γνωςτοποιεί εγγράφωσ και εγκαίρωσ ςε κάκε μζλοσ του 
απαςχολοφμενου προςωπικοφ του ότι : Ουδεμία εξάρτθςθ και εργαςιακι ι άλλθ νόμιμθ ςχζςθ ζχει με τθν 
ΑΑΗ Α.Ε. ζναντι αυτοφ του προςωπικοφ κα υπζχει αυτόσ και μόνον όλεσ τισ εκ του νόμου και τθσ ςφμβαςθσ 
ποινικζσ ευκφνεσ και υποχρεϊςεισ. 

11. Ο ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ κάκε είδουσ ηθμιάσ ι βλάβθσ που κα 
προκλθκεί ςτο προςωπικό και ςτουσ χϊρουσ του ςταδίου, εφ’ όςον αυτι οφείλεται ςε υπαιτιότθτα των 
υπαλλιλων του ιδίου (αναδόχου) ι των εργαςιϊν του ι υπερεγολάβων του. Ο απαιτοφμενοσ κατά νόμο 
εξοπλιςμόσ, ατομικά εφόδια και  εξειδικευμζνοσ ρουχιςμόσ του προςωπικοφ ςυντιρθςθσ , επιβαρφνει τον 
ανάδοχο εισ όλον. 

12. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποκακιςτά αμζςωσ κάκε ζλλειψθ και παράλειψθ ι πλθμμελι 
εργαςία που κα παρατθρείται και γνωςτοποιείται ς’ αυτόν από το αρμόδιο τμιμα τθσ ΑΑΗ Α.Ε ΟΤΑ. Εάν ο 
ανάδοχοσ δεν φροντίηει ςφμφωνα με τα ανωτζρω για τθν αποκατάςταςθ τθσ ζλλειψθσ ι παράλειψθσ ι 
πλθμμελοφσ εργαςίασ, κα επιβάλλεται ποινικι ριτρα ποςοφ ζωσ και του 50% τθσ μθνιαίασ αμοιβισ προ 
κρατιςεων, ανάλογα μα τθν βαρφτθτα τθσ πράξεωσ ι παραλείψεωσ κατά τθν ελεφκερθ κρίςθ τθσ 
ανάκεςθσ, παρακρατοφμενθ από τθ μθνιαία αμοιβι. Σε περίπτωςθ υποτροπισ θ πιο πάνω ριτρα 
διπλαςιάηεται, τθσ Υπθρεςίασ διατθροφςθσ το δικαίωμα καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ και κιρυξθσ του 
αναδόχου ζκπτωτου. 

13. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιεί αποκλειςτικά προςωπικό το οποίο να είναι 
αςφαλιςμζνο, ειδικευμζνο, υγιζσ, άριςτο ςτθν ειδικότθτα του. Εγγυάται ότι δεν κα απαςχολιςει ι κα 
εκμεταλλευκεί ανιλικουσ κάτω των 18 ετϊν ςφμφωνα με τθν Ελλθνικι και διεκνι νομοκεςία.  

14. Ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ και ευκφνθ, να παίρνει όλα τα μζτρα που πρζπει για τθν αςφάλεια  
και υγιεινι του προςωπικοφ που απαςχολεί για τισ εργαςίεσ του ςτουσ χϊρουσ τθσ ΑΑΗ Α.Ε, για τθν 
πρόλθψθ ατυχθμάτων ι ηθμιϊν, ςε οποιαδιποτε πρόςωπα ι πράγματα και προσ τοφτο ςυνεργάηεται με τισ 
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ ΑΑΗ Α.Ε , ςυμμορφοφμενοσ ςτισ  γενικότερεσ οδθγίεσ αςφαλείασ  αλλά και τυχόν 
ζκτακτεσ προσ τοφτο εντολζσ. 

15. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ ςχετικά με τθν αςφάλεια των 
εργαηομζνων και να είναι αποκλειςτικόσ και μόνοσ υπεφκυνοσ  ζναντι όλων ποινικά, αςτικά και διοικθτικά 
για κάκε ατφχθμα που ικελε ςυμβεί ςτο προςωπικό του. Διευκρινίηεται ρθτά ότι θ ΑΑΗ Α.Ε, δεν ζχει καμία 
αςτικι ι ποινικι ι οποιαδιποτε άλλθ ευκφνθ για κάκε αξίωςθ εκ μζρουσ οιουδιποτε μιςκωτοφ του 
αναδόχου και θ υποχρζωςθ τθσ εξαντλείται πλιρωσ με τθν καταβολι τθσ κατά μινα αμοιβισ του 
αναδόχου.  

16. Η ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ από τυχόν ατφχθμα ι από κάκε 
άλλθ αιτία κατά τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

17. Το απαςχολοφμενο από τον ανάδοχο προςωπικοφ, οφείλει να είναι άψογο ςτθ ςυμπεριφορά του 
προσ το λοιπό προςωπικό τθσ ΑΑΗ Α.Ε,  αλλά και προσ τρίτουσ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αντικακιςτά 
αμζςωσ και χωρίσ αντιρριςεισ και χρονοτριβι κάκε μζλοσ του προςωπικοφ του, το οποίο κα κρικεί 
δικαιολογθμζνα από τθν Διοίκθςθ τθσ ΑΑΗ Α.Ε ι δια του αρμοδίου γραφείου αςφαλείασ, ωσ 
«ακατάλλθλο» για ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά ι για οποιονδιποτε λόγο, μόλισ ειδοποιθκεί 
ςχετικά,(εγγράφωσ) από τθν ΑΑΗ Α.Ε. 

18. Απαγορεφεται θ αναδοχι από άλλο πρόςωπο οποιονδιποτε δικαιωμάτων του εργολιπτθ που κα 
απορρζουν από τθ ςφμβαςθ που κα υπογραφεί και θ εκχϊρθςθ και ενεχυρίαςθ οποιονδιποτε 
απαιτιςεων του εργολιπτθ. 

19. Για τθν ςυντιρθςθ του πραςίνου του γθπζδου, κα χρθςιμοποιείται υποχρεωτικά προςωπικό του 
αναδόχου και όχι άλλθσ εταιρείασ.  

20. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι 
παραλείψεισ, που κα μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο προσ το ςυμφζρον τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ 
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21. Ο ανάδοχοσ εγγυάται ότι το Ζργο κα εκτελεςκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ και προχποκζςεισ τθσ 
προκιρυξθσ, τθσ ςφμβαςθσ και τθσ προςφοράσ του ι όπωσ κα υποδειχκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά 
τθν εκτζλεςθ του Ζργου. 

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

23. Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει  τθν υποχρζωςθ να μεριμνιςει ϊςτε να αποφφγει περίπτωςθ κενϊν ςτο 
προςωπικό του ςε περίπτωςθ απεργίασ του ανωτζρω προςωπικοφ. 

24. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν τιρθςθ βιβλίου διαχείριςθσ των κλειδιϊν που κα του 
παραχωρθκοφν για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ του ζργου. 

  

ΙΙΙ. ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΩΝ 

Α) Θ τιρθςθ του ωραρίου για το προςωπικό είναι υποχρεωτικι και για οποιαδιποτε απομάκρυνςθ από το 
χϊρο των εγκαταςτάςεων κα ενθμερϊνεται και κα εγκρίνεται από τον Υπεφκυνο λειτουργίασ των 
εγκαταςτάςεων διαφορετικά κα κεωρείται αδικαιολόγθτθ απουςία και κα μειϊνεται αντίςτοιχα θ μθνιαία 
αποηθμίωςθ. 

Ο ανάδοχοσ οφείλει μθναία  να κατακζτει ςτθν ΑΑΘ ΑΕ ΟΤΑ το πρόγραμμα εργαςίασ του προςωπικοφ ςτο 
οποίο να φαίνονται οι θμζρεσ αδείασ κάκε ατόμου, κακϊσ επίςθσ και οι θμζρεσ ρεπό που πικανόν 
προκφψουν.  

O ανάδοχοσ οφείλει να καλφπτει με τισ απαραίτθτεσ τισ ανάγκεσ που αφοροφν τθν ςυμμόρφωςθ των 
ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων ςτισ απαιτιςεισ και οδθγίεσ του Τεχνικοφ Αςφαλείασ των εγκαταςτάςεων. 

Για τθν ςτοιχειϊδθ αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν του παρόντοσ κακορίηεται το παρακάτω ωράριο 
απαςχόλθςθσ και το αντίςτοιχο απαςχολοφμενο κατ ελάχιςτο προςωπικό :  

ΙV.  ΧΡΗΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΑΙ ΤΛΙΚΩΝ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ  

Ο ανάδοχοσ ζχει ευκφνθ να ζχει το ςφνολο του απαραιτιτου εξοπλιςμοφ και μθχανθμάτων  κακϊσ επίςθσ 
και αναλωςίμων υλικϊν για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ενδεικτικά αναφζρονται υλικά που κα πρζπει να 
παρουςιάςει ο ανάδοχοσ κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 

 

Ο πρόεδροσ τθσ ΑΑΘ ΑΕ ΟΤΑ 

Κωνςταντίνοσ Βαρδαβάσ 

Αντιδιμαρχοσ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙI –  ΕΕΣ 

 

Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 
φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρώςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι 
ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλώςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρώςει μόνο τθν Ενότθτα a 
του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρώςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςισi

; του: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν οριςτεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα ακόλουκα 
ζργα του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν καλι  
εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των ςθμαντικότερων 
εργαςιϊν διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν 
διακιρυξθ): 

*…+ 

Ζργα: *……+ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειών 
και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιών: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ ακόλουκεσ 
κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν του είδουσ που 
ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει παράςχει τισ ακόλουκεσ 
κυριότερεσ υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει 
προςδιοριςτεί: 

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν 
διακιρυξθ):  

*…...........+ 

Ρεριγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 

    
 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό προςωπικό 
ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ υπθρεςίεσ, ιδίωσ τουσ 
υπεφκυνουσ για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 

Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, ο 
οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να χρθςιμοποιιςει 
το ακόλουκο τεχνικό προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ 
τεχνικζσ υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 

 

 

 

 

*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που 
διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να εφαρμόςει 
τα ακόλουκα ςυςτιματα διαχείριςθσ τθσ 
αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και ανίχνευςθσ κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα ι 
υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται ςε 
κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ διενζργεια 
ελζγχων όςον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ι 
τισ τεχνικζσ ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα 
και, εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 
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κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον ζλεγχο 
τθσ ποιότθτασ; 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον εργολάβο, 

και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που ορίηονται 
ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 

β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 

 

α)*......................................……+ 

 

 

 

 

β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να εφαρμόηει 
τα ακόλουκα μζτρα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 
κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό δυναμικό 
του οικονομικοφ φορζα και ο αρικμόσ των 
διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά τα τελευταία 
τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό προςωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι του 
τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ και 
τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ το 
ακόλουκο τμιμα (δθλ. ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειών : 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 
περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα απαιτοφμενα 
πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειών: 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει τα 

 

*+ Ναι *+ Πχι 
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απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ ι 
υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα 
οποία βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των 
προϊόντων, επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε ποια 
άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….............................................+ 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι 
τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από 
ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα 
απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για 
άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από 
ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα 
απαιτοφμενα ςυςτιματα ι πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 
ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονταιii, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάνiii. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει 
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το 
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ 
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+     
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i
 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ οφείλουν να 

ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

ii
 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

iii
 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι 

φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν 
εν λόγω πρόςβαςθ. 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ –  ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α (ενδεικηικό) 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΕΛΑΧΙΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ  ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΩΝ Ε ΑΤΣΟΝ ΑΝΑ 
ΓΗΠΕΔΟ (ΟΛΟΚΛΗΡΏΝΕΣΑΙ ΜΕΧΡΙ  ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΗ  ΤΜΒΑΗ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΕ 

ΑΝΑΓΚΕ) 

Α/Α Είδοσ εργαςίασ 

2022 ανα γιπεδο 
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1 Κοφρεμα χλοοτάπθτα 3 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 53 

2 Γραμμογράφθςθ γθπζδου 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 45 

3 Λίπανςθ χλοοτάπθτα 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

4 
Φυτοπροςταςία 
χλοοτάπθτα από ζντομα 
και μφκθτεσ 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 15 

5 
ιηοτομι ι κατάτμθςθ 
(verti-cutting) 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 10 

6 
Βακφσ αεριςμόσ (verti-
drain) 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 7 

7 Κυλίνδριςμα 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 6 

8 Γενικι Αμμοδιανομι 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 

9 
Τοπικζσ επιςπορζσ – 
αμμοδιανομζσ γθπζδων 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

10 

Γενικι ετιςια (χειμερινι) 
επιςπορά γθπζδου με  
450 kg ςπόρο ανά γιπεδο 
(overseeding) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

11 
Ζλεγχοσ αρδευτικοφ 
ςυςτιματοσ – επιςκευζσ 4 4 4 2 1 1 1 2 4 4 4 4 35 

12 
Βοτάνιςμα χλοοτάπθτα με 
τα χζρια 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

13 
Βοτάνιςμα χλοοτάπθτα με 
ηιηανιοκτόνα 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 6 

14 

Ρρομικεια-εγκατάςταςθ 
προκαλλιεργθμζνου 
χλοοτάπθτα ςε ςθμεία με 
μεγάλεσ φκορζσ  1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 6 

15 Κακαριςμόσ ρείκρων 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 5 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

 

Πίνακας Συμμόρφωσης 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται επί ποινι αποκλειςμοφ, να ςυμπλθρϊςει τον Ρίνακα Συμμόρφωςθσ 
που παρατίκενται ςτθ ςυνζχεια, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ακόλουκεσ διευκρινίςεισ:  

1. Στθ Στιλθ «ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ» περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι 
επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ.  

2. Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΘΣΘ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ» τότε θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι είναι 
υποχρεωτικι για τον υποψιφιο Ανάδοχο, κεωροφμενθ ωσ απαράβατοσ όροσ ςφμφωνα με τθν παροφςα 
Διακιρυξθ. Ρροςφορζσ που δεν καλφπτουν πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

 

Τονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε όλα τα ςθμεία του  ΡΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ και θ παροχι όλων 
των πλθροφοριϊν που ηθτοφνται.  

Σε περίπτωςθ που δεν ζχει ςυμπλθρωκεί θ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ», για ζςτω και ζνα από τουσ όρουσ ςτον πίνακα 
ςυμμόρφωςθσ, τότε κεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντθςθ ςτο ςχετικό όρο.  
 

ΠΙΝΑΚΑ ΥΜΜΟΡΦΩΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

α/α  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ  
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

(ςελίδα, αρχείο, κ.λ.π.) 

1 

Θ παρακολοφκθςθ και ςυντιρθςθ των 
χλοοταπιτων  των ακλθτικϊν κζντρων κα 
γίνεται ςε κακθμερινι βάςθ, τισ 
εργάςιμεσ θμζρεσ, τισ αργίεσ και τα 
Σαββατοκφριακα 

ΝΑΙ   

2 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να είναι 
διακζςιμοσ ςε ζκτακτεσ καταςτάςεισ για 
τυχόν άμεςθ επζμβαςθ ςε ςοβαρό 
τεχνικό  ηιτθμα ι ςυμβάν. 

ΝΑΙ   

3 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ο 
ανάδοχοσ υποχρεοφται να κατακζτει 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΒΑΔΙΩΝ, 
με όλα τα ςτοιχεία των εργαηομζνων ςε 
κάκε βάρδια (ονοματεπϊνυμο, αρ. 
δελτίου ταυτότθτασ) 

ΝΑΙ   

4 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ το 
προςωπικό του αναδόχου υποχρεοφται 
να ακολουκεί τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα που ιςχφουν για 
μολυςματικζσ αςκζνειεσ και τον COVID19 

ΝΑΙ   

5 
Θα τθρείται βιβλίο ςυμβάντων, όπου κα 
καταγράφονται θ ζναρξθ ανάλθψθσ και 
λιξθσ τθσ υπθρεςίασ του προςωπικοφ. 

ΝΑΙ   
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6 

Το προςωπικό του αναδόχου που κα 
διατίκεται κα πρζπει να ζχει τθν εκτόσ 
από τθν κατά νόμο άδεια εργαςίασ, ικοσ, 
ευπρεπι εμφάνιςθ και ςωςτό τρόπο 
ςυμπεριφοράσ. Θα είναι ενδεδυμζνο με 
ιματιςμό του αναδόχου που κα πλθροί 
όλεσ τισ απαραίτθτεσ προδιαγραφζσ 
ατομικισ αςφάλειασ του ατόμου 
ανάλογα τθν ειδικότθτα.    Μετά τθν 
υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ ο ανάδοχοσ 
οφείλει να παραδϊςει επικυρωμζνα 
αντίγραφα των αδειϊν εργαςίασ του 
προςωπικοφ που κα απαςχολθκεί ςτθν 
τεχνικι διαχείριςθ και λειτουργία των 
ΔΑΚΘ 

ΝΑΙ   

7 

Το προςωπικό που κα απαςχολείται κα 
γνωςτοποιείται από τον ανάδοχο με τθν 
ανάλθψθ κακθκόντων, πρζπει δε να 
τυγχάνει και τθσ ζγκριςθσ του εργοδότθ. 
Το προςωπικό αυτό κα εναλλάςςεται 
μεταξφ των προςϊπων που κα ζχουν 
εξαρχισ τφχει τθσ ζγκριςθσ του εργοδότθ 
και ζχουν τθν απαραίτθτθ εκπαίδευςθ. 

ΝΑΙ   

8 

Αντικατάςταςθ του προςωπικοφ που 
διατίκεται επιτρζπεται μόνο κατόπιν 
ζγκαιρθσ ειδοποίθςθσ και επαρκοφσ 
αιτιολόγθςθσ από τθν εταιρεία. Θ ΑΑΘ ΑΕ 
ΟΤΑ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει τθν 
αντικατάςταςθ προςωπικοφ. 

ΝΑΙ   

9 

Σε περίπτωςθ αςκζνειασ ι άλλθσ εκτόσ 
προγράμματοσ ανάγκθσ αντικατάςταςθσ, 
θ αντικατάςταςθ κα γίνεται μόνο από 
άτομο που ιδθ είναι εκπαιδευμζνο ςτθν 
ειδικότθτα του. 

ΝΑΙ   

10 

Οι εργαςίεσ – υπθρεςίεσ τεχνικισ 
διαχείριςθσ και λειτουργίασ κα γίνονται 
από ειδικευμζνο προςωπικό, υπό τθν 
επίβλεψθ, ευκφνθ και παρακολοφκθςθ 
του Αναδόχου Το προςωπικό που κα 
χρθςιμοποιείται από τον ανάδοχο κα 
πρζπει να βρίςκεται ςε καλι φυςικι 
κατάςταςθ και να ζχει τθν κατάλλθλθ 
γνϊςθ του αντικειμζνου του.   Ο 
Ανάδοχοσ οφείλει να παρζχει ςτοιχεία 
που κα αποδεικνφεται θ καταλλθλότθτα 
κάκε μζλουσ τθσ ομάδασ ςυντιρθςθσ 

ΝΑΙ   
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11 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τουσ 
κείμενουσ νόμουσ και διατάξεισ και τα 
δυνάμει διοικθτικζσ διατάξεισ ςχετικζσ με 
το ζργο που αναλαμβάνει, ευκφνεται δε 
προςωπικά για κάκε παράβαςθ τουσ. 

ΝΑΙ   

12 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τουσ 
ιςχφοντεσ νόμουσ, διατάγματα, 
υπουργικζσ αποφάςεισ ι αςτυνομικζσ 
διατάξεισ, περί υγείασ και αςφάλειασ 
εργαηομζνων για όλο το απαςχολοφμενο 
προςωπικό ςτθν  ανατικζμενθ υπθρεςία. 

ΝΑΙ   

13 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί και να 
εφαρμόηει τισ διατάξεισ τθσ εργατικισ και 
αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ και τθσ 
νομοκεςίασ περί υγείασ και αςφάλειασ 
των εργαηομζνων και πρόλθψθσ του 
επαγγελματικοφ κινδφνου. Οφείλει δε να 
ζχει εκπαιδεφςει το προςωπικό που κα 
διακζςει ςε κζματα υγείασ και 
αςφάλειασ. 

ΝΑΙ   

14 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί και να 
εφαρμόηει τθν ιςχφουςα εργατικι 
νομοκεςία, ςε ότι αφορά τισ αμοιβζσ, 
τακτικζσ και ζκτακτεσ, του εν λόγω 
προςωπικοφ, τθν κοινωνικι του 
αςφάλιςθ και τισ άλλεσ ανάλογθσ φφςθσ 
παροχζσ και ουδζποτε δφναται να 
αρνθκεί τθν καταβολι των εν λόγω 
παροχϊν ςτο απαςχολοφμενο προςωπικό 
με τθν πρόφαςθ ότι θ ΑΑΘ ΑΕ ΟΤΑ δεν 
του κατζβαλε τθν κανονιςμζνθ 
αποηθμίωςθ. 

ΝΑΙ   

15 

Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει κάκε ευκφνθ 
και κακίςταται μόνοσ και αποκλειςτικά 
υπεφκυνοσ για οποιεςδιποτε φκορζσ ι 
ηθμιζσ που προξζνθςε ο ίδιοσ ι το 
προςωπικό του κατά τθν εκτζλεςθ του 
ζργου, κακϊσ επίςθσ ςε πρόςωπα ι 
πράγματα του κζντρου ι και όμορων 
ιδιοκτθςιϊν από οποιαδιποτε 
ανεξαρτιτωσ αιτία. 

ΝΑΙ   

16 

Ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικόσ και 
μόνοσ υπεφκυνοσ ποινικά και αςτικά για 
κάκε ατφχθμα που μπορεί να ςυμβεί ςτο 
προςωπικό του. 

ΝΑΙ   
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17 

Οι εργαςίεσ τεχνικισ υποςτιριξθσ και 
λειτουργίασ κα γίνονται βάςει των 
υποχρεϊςεων του Αναδόχου και του 
προςωπικοφ του όπωσ ορίηονται ςτθ 
μελζτθ διακζτοντασ τον  απαιτοφμενο 
αρικμό εργαηομζνων, με ορκι τιρθςθ 
του ωραρίου εργαςίασ. 

ΝΑΙ   

18 

Το προςωπικό του αναδόχου οφείλει να 
επικεωρεί τουσ χϊρουσ και τισ 
εγκαταςτάςεισ των κτιρίων, ενεργϊντασ 
προλθπτικά και καταςταλτικά προσ 
αποφυγι κάκε είδουσ ηθμιάσ από πικανι 
βλάβθ (πυρκαγιάσ, διαρροισ νεροφ 
κ.λ.π.) 

ΝΑΙ   

19 
Το προςωπικό του αναδόχου οφείλει να 
ςζβεται το χϊρο, το προςωπικό κακϊσ 
και τουσ επιςκζπτεσ των ΔΑΚΘ  

ΝΑΙ   

20 

Το προςωπικό του αναδόχου οφείλει να 
ςυνεργάηεται με το προςωπικό του 
Κζντρου για τθν καλφτερθ λειτουργία του 
υπζρ των ωφελουμζνων των  ακλθτικϊν 
κζντρων. 

ΝΑΙ   

21 

Το προςωπικό του αναδόχου οφείλει να 
τθρεί τισ υποχρεϊςεισ εμπιςτευτικότθτασ 
- εχεμφκειασ για οποιαδιποτε 
πλθροφορία ςχετίηεται με τα ΔΑΚΘ. Το 
προςωπικό τθσ εταιρείασ απαγορεφεται 
να δίνει πλθροφορίεσ για τθ διάταξθ του 
χϊρου εργαςίασ του και να ςυηθτά 
οποιοδιποτε επαγγελματικό κζμα με 
αναρμόδια άτομα τθσ υπθρεςίασ  

ΝΑΙ   

22 

Ο ανάδοχοσ οφείλει να κρατάει θμεριςιο 
βιβλίο ςυντθριςεων και εργαςιϊν το 
οποίο κα παραδίδεται μθναία ςε 
αντίγραφο ςτθν επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

ΝΑΙ   

23 

Ο ανάδοχοσ οφείλει με τθν ανάλθψθ των 
κακθκόντων του να παραδϊςει τακτικό 
πρόγραμμα ςυντθριςεων και εργαςιϊν 
των χλοοταπιτων. 

ΝΑΙ   

24 

Ο ανάδοχοσ οφείλει να λάβει υπόψθ του 
το επιςυναπτόμενο (ςτθν διακιρυξθ) 
ενδεικτικό πρόγραμμα  ςυντιρθςθσ των 
χλοοταπιτων   

ΝΑΙ   

 
Ο πρόεδροσ τθσ ΑΑΘ ΑΕ ΟΤΑ 

Κωνςταντίνοσ Βαρδαβάσ 
Αντιδιμαρχοσ 


