ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ
ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ
(Α.Α.Η. Α.Δ. ΟΣΑ)
----------------------------------------------------------

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΖ ΑΡΗΘΜΟ: 19
==============================
(Απόζπαζμα από ηο πρακηικό αριθμός: 03)
Σην Ηξάθιεην ζήκεξα 04/03/2022 θαη ώρα 10:00, ηα κέιε ηεο εηαηξίαο ςυνιλκαν ζε ζε δηα
πεξηθνξάο ζπλεδξίαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, 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 (ΦΕΚ 55/11-03-2020) θαη ηνπ άξζξνπ 43, παξ. 1 ηεο ΠΝΠ(
ΦΕΚ 75/30- 03-2020), με τθν επωνυμία «ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ
ΟΤΑ», φςτερα από τθν υπ. αρικμ. πρωτ: 314/02.03.2022 πρόςκλθςθ του Ρροζδρου του κ.
Κωνςταντίνου Βαρδαβά, οι κατωτζρω που αποτελοφν, ςφμφωνα με τισ υπ. αρικμ. 913/2019 & 945/2019
Αποφάςεισ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Θρακλείου, το Διοικθτικό Συμβοφλιο αυτισ:

1)Βαρδαβάσ Κωνςταντίνοσ Ρρόεδροσ
2) Μαρισ Δράκοσ Αντιπρόεδροσ
3)Καναβάκθ Μαρία Τακτικό Μζλοσ
4)Κάββοσ Βαςίλειοσ Τακτικό Μζλοσ
5)Βιδάκθ Γαρυφαλιά Τακτικό Μζλοσ
6) Ρερδικογιάννθσ Στυλιανόσ Τακτικό Μζλοσ

Απουςίαηε αν και κλικθκε νόμιμα με τθν υπ. αρικμ. πρωτ: 314/02.03.2022 πρόςκλθςθ του
Ρροζδρου του κ. Κωνςταντίνου Βαρδάβα, , κα. Καλουδιϊτθ Μαρία Τακτικό Μζλοσ , ο κ.Αποςτολάκθσ
Σπυρίδωνασ Τακτικό Μζλοσ, ο κ. Ηαμπετάκθσ Φανοφριοσ Τακτικό Μζλοσ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου.

ΘΔΜΑ 1ο: «σνηήρηζη ημημάηων μεμβράνης αναηολικού ζηεγάζηροσ Παγκρηηίοσ
ηαδίοσ»
(αρ. πρωη. 272/25.02.2022)
Αξιόηιμοι ζςνάδελθοι,
Μεηά από έιεγρν θαη απηνςία ζην αλαηνιηθό ζηέγαζηξν από εμηδαληθεπκέλν πξνζσπηθό,
δηαπηζηώζεθε όηη ε κεκβξάλε κόλσζεο ηνπ ζηεγάζηξνπ ρξήδεη ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο,
έηζη ώζηε λα κεησζεί ε εηζξνή πδάησλ εληόο ηνπ ζηεγάζηξνπ ην νπνίν επηηαρύλεη ηελ
δηάβξσζε.
Η εθηίκεζε θόζηνπο γηα ηελ παξέκβαζε απηή, εθηηκήζεθε ζε 11.500,00 € πλέον ΦΠΑ, θαη
κπνξεί λα γίλεη κόλν από εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό, κε εηδηθόηεηα ελαεξίηε ιόγσ ησλ
εξγαζηώλ ζε ύςνο θαη κε θαιέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο νη νπνίεο λα επηηξέπνπλ ηελ
ζπγθόιιεζε ηεο κεκβξάλεο, ζηα ηκήκαηα πνπ έρεη ζρηζηεί. Αξηζκεηηθά, πεξηζζόηεξα από
100 ζεκεία ηεο κεκβξάλεο ρξήδνπλ πξνζνρήο θαη απνθαηάζηαζεο θαη θνξά απηά πνπ
έρνπλ κεγάιν εύξνο. Επηπιένλ απηώλ ζεκεηώλεηαη όηη ππάξρνπλ αξθεηά άιια ζεκεία πνην

κηθξά ζε κέγεζνο γηα ηα νπνία δελ ζα γίλεη θάπνηα παξέκβαζε ζε απηή ηελ θάζε άιια
είλαη αλαγθαίν λα επαλεθηηκεζεί ε θαηάζηαζε ηνπο ζην κέιινλ.
Γηα ηελ παξαπάλσ ελέξγεηα πξνηείλεηαη λα γίλεη απεπζείαο πξόζθιεζε ζε επαγγεικαηίεο
πνπ αλαιακβάλνπλ ηηο εξγαζίεο απηέο θαη λα πξνρσξήζεη ην ζπληνκόηεξν δπλαηό ε
απνθαηάζηαζε ηνπ ζηεγάζηξνπ, ζύκθσλα κε ηελ πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο πνπ
επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα εηζήγεζε.
Παπακαλείζηε όπωρ:
 Αποφαςίςετε για τθν αποδοχι τθσ ειςιγθςθσ που αφορά ςτθν υπθρεςία με τίτλο
«Συντιρθςθ τμθμάτων μεμβράνθσ ανατολικοφ ςτεγάςτρου Ραγκρθτίου Σταδίου».
 Εγκρίνετε τθν διάκεςθ πίςτωςθσ ποςοφ 11.500,00 € πλζον ΦΡΑ 24% για τθν
υπθρεςία με τίτλο: «Συντιρθςθ τμθμάτων μεμβράνθσ ανατολικοφ ςτεγάςτρου
Ραγκρθτίου Σταδίου».
 Εξουςιοδοτιςετε τθν επιτροπι προμθκειϊν και διαγωνιςμϊν τθσ ΑΑΘ ΑΕ ΟΤΑ να
διεξάγει τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν που κα κατατεκοφν.
 Εξουςιοδοτιςετε τον πρόεδρο τθσ ΑΑΘ ΑΕ ΟΤΑ για τθν λιψθ τθσ ςχετικισ
απόφαςθσ και πρόςκλθςθσ του αναδόχου για υπογραφι ςυμφωνθτικοφ.
 Εξουςιοδοτιςετε τον πρόεδρο τθσ ΑΑΘ ΑΕ ΟΤΑ για τθν υπογραφι των ενταλμάτων
πλθρωμϊν.

Αρικ. Πρωτ.: ###
Ημερομθνία: ########
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ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΣΑ
(Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΣΑ)
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ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΘΕΜΑ: «υντιρθςθ τμθμάτων μεμβράνθσ
ανατολικοφ ςτεγάςτρου Παγκρθτίου
ταδίου»
(CPV 44176000-4 (Μεμβράνεσ))
Προσ κάκε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Αξιότιμοι κφριοι,
Θ Ανάπτυξθ Ακλθτιςμοφ Θρακλείου, με ςτόχο τθν απρόςκοπτθ λειτουργία των
ΔΑΚΘ ςτα πλαίςια των τακτικϊν ςυντθριςεων των Δθμοτικϊν Ακλθτικϊν
Κζντρων Θρακλείου προχωρεί ςτθν πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ και μετά από
ζλεγχο του ανατολικοφ ςτεγάςτρου προχωράει ςτθν ςυντιρθςθ τμθμάτων τθσ
μεμβράνθσ του ανατολικοφ ςτεγάςτρου του Παγκρθτίου ταδίου.
Θ
παροφςα πρόκλθςθ γίνεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του νόμου 4782/2021
άρκρο 50 και ςασ καλοφμε (ςε ςυνζχεια τθσ απόφαςθσ ###/2021) του ΔΣ τθσ
ΑΑΘ ΑΕ ΟΤΑ να υποβάλετε επίςθμθ προςφορά για τθν παραπάνω υπθρεςία,
κακϊσ και να υποβάλετε τα ελάχιςτα υποχρεωτικά δικαιολογθτικά τα οποία
απαιτοφνται για τθν ζγκριςθ τθσ ανάκεςθσ και αναλυτικά τα παρακάτω:
1) Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμζνθ από το νόμιμο
εκπρόςωπο τθσ επιχείρθςθσ όπου να δθλϊνεται ότι:
 Είναι ενιμεροι φορολογικά και αςφαλιςτικά.
 Είναι εγγεγραμμζνοι ςε Επαγγελματικό Επιμελθτιριο ςε ςχετικό με το
αντικείμενο τθσ υπθρεςίασ και κωδικό επαγγζλματοσ.
 Δεν ζχουν ςυμμετάςχει ςε εγκληματική οργάνωςη, ςε δωροδοκία, ςε
απάτη, ςε τρομοκρατικά εγκλήματα ι εγκλήματα ςυνδεόμενα με
τρομοκρατικζσ δραςτηριότητεσ , ςε νομιμοποίηςη εςόδων από παράνομεσ
δραςτθριότθτεσ ι χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατίασ όπωσ αυτά ορίηονται
ςτισ αποφάςεισ-πλαίςια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), (ΕΕ C
195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) ,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54),
2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309
τθσ 25.11.2005, ς. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς.
1), 2011, ς. 1), θ οποία ενςωματώκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν.
4198/2013 αντίςτοιχα.
 Δεν ζχουν καταδικαςθεί για αδίκημα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ
επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ.
 Ζχουν λάβει γνώςθ των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, τθσ ςυγγραφισ
υποχρεώςεων και του ενδεικτικοφ προχπολογιςμό τθσ προμικειασ και
ςυμφωνοφν με αυτοφσ.

2) Συμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τον νόμιμο εκπρόςωπο τθσ
επιχείρθςθσ το
Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ
Ο πρόεδροσ τθσ ΑΑΘ ΑΕ ΟΤΑ
Κωνςταντίνοσ Βαρδαβάσ
Αντιδιμαρχοσ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
ΤΝΣΗΡΗΗ (ΣΜΗΜΑΣΩΝ) ΜΕΜΒΡΑΝΗ
ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΣΕΓΑΣΡΟΤ
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Θ Ανάπτυξθ Ακλθτιςμοφ Θρακλείου, με ςτόχο τθν απρόςκοπτθ λειτουργία
των ΔΑΚΘ ςτα πλαίςια των τακτικϊν ςυντθριςεων των Δθμοτικϊν
Ακλθτικϊν Κζντρων Θρακλείου προχωρεί ςτθν πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ
για τθν ςυντιρθςθ τμθμάτων τθσ μεμβράνθσ του ανατολικοφ ςτεγάςτρου
με προχπολογιςκζν ποςό 11.500,00 € πλζον ΦΠΑ (ιτοι: 11.500,00 € +
2.760,00 €= ΤΝΟΛΟ 14.260,00 € ).
Το φυςικό αντικείμενο αφορά τισ παρακάτω
ςυμπεριλαμβάνει τισ παρακάτω υπθρεςίεσ:

ενζργειεσ

και

1. Υπθρεςίεσ Διπλ. Ρολιτικοφ Μθχανικοφ και IRATA Supervisor lvl 3
για τθν επίβλεψθ τθσ ςωςτισ διεκπεραίωςθσ των εργαςιϊν και τθν
αςφάλεια των εργαηομζνων.
2. Υπθρεςίεσ από ανκρϊπινο δυναμικό εξειδικευμζνο ςε εργαςίεσ με
χριςθ ςχοινιϊν.
3. Πλοι οι εργαηόμενοι που κα δουλζψουν ςε φψοσ πρζπει να είναι
πιςτοποιθμζνοι από τον διεκνι φορζα IRATA.
4. Ο τρόποσ εργαςίασ κα είναι ςφμφωνοσ με το Αρ. Φφλλου 1215/Ιουλίου/2004 Ρ.Δ: ‘’ Ειδικζσ διατάξεισ όςον αφορά τθ
χρθςιμοποίθςθ τεχνικϊν πρόςβαςθσ και τοποκζτθςθσ με τθ
βοικεια ςχοινιϊν.’’ Θα πρζπει να τονιςκεί ότι ςφμφωνα με τισ
απαιτιςεισ τθσ διεκνοφσ νομοκεςίασ για να καλφπτονται όλοι οι
όροι τθσ αςφάλειασ των εργαηομζνων, κα πρζπει το ςυνεργείο να
διακζτει τουλάχιςτον ζνα τεχνίτθ ι μθχανικό πιςτοποιθμζνο
εναερίτθ IRATA level 3 υπεφκυνο για τισ αγκυρϊςεισ των ςχοινιϊν
και ζτοιμο να επζμβει ςε περίπτωςθ ανάγκθσ.

5. Οι εργαςίεσ που κα πραγματοποιθκοφν είναι θ επιςκευι τθσ
μεμβράνθσ του ανατολικοφ ςτεγάςτρου με εφαρμογι κολλθτισ
μεμβράνθσ ωσ «μπάλωμα» πάνω από τα ςθμεία όπου
εμφανίηονται οι οπζσ όπωσ δείχνει το επιςυναπτόμενο
ςκαρίφθμα. υγκεκριμζνα οι οπζσ που κα επιςκευάςουμε
ανζρχονται ςτον αρικμό των 170 ± 5.
6. Εγγφθςθ εφαρμογισ των υλικϊν για 5 ζτθ ςτα 170 ± 5 ςθμεία οπζσ που ζχουν επιμετρθκεί ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο
ςκαρίφθμα.
7. Τθν προμικεια όλου του απαραίτθτου εξειδικευμζνου εξοπλιςμοφ
(ςχοινιά, ηϊνεσ αςφαλείασ, μεταλλικόσ εξοπλιςμόσ) για τθν
αςφάλεια ςε φψοσ κατά τθν εργαςία.
8. Τθν προμικεια όλου του απαραίτθτου μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ
και των υλικϊν που κα χρειαςκοφν για τθν διεκπεραίωςθ των
εργαςιϊν.
9. Τθν αςφάλιςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ για όςο χρονικό
διάςτθμα απαιτθκεί για τθ διεκπεραίωςθ των εργαςιϊν.
Για λόγουσ αςφαλείασ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενθμερϊνει τθν ΑΑΘ
Α.Ε. για το προςωπικό που κα απαςχολθκεί ςτθν υπθρεςία με τθν υποβολι
κατάςταςθσ προςωπικοφ με τα πλιρθ ςτοιχεία ταυτότθτοσ ι τθσ άδειασ
εργαςίασ.
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.
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.
Θ ΑΑΘ 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.
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 υποχρεώςεισ.
Ο ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ κάκε είδουσ
ηθμιάσ ι βλάβθσ που κα προκλθκεί ςτο προςωπικό και ςτουσ χϊρουσ που κα
παρζχει τθν υπθρεςία, εφ’ όςον αυτι οφείλεται ςε υπαιτιότθτα των
υπαλλιλων του ιδίου (αναδόχου) ι των εργαςιϊν του. Ο απαιτοφμενοσ κατά
νόμο εξοπλιςμόσ, ατομικά εφόδια και εξειδικευμζνοσ ρουχιςμόσ του
προςωπικοφ του, επιβαρφνει τον ανάδοχο. 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 ΑΑΘ
Α.Ε.. 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 Υπθρεςίασ, 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.
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. 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 ΑΑΘ Α.Ε, για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ι ηθμιϊν, ςε
οποιαδιποτε πρόςωπα ι πράγματα.
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 ΑΑΘ 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.
Απαγορεφεται θ αναδοχι από άλλο πρόςωπο θ επιχείρθςθ ι φορζα,
οποιονδιποτε δικαιωμάτων του εργολιπτθ που κα απορρζουν από τθ
ςφμβαςθ που κα υπογραφεί και θ εκχϊρθςθ και ενεχυρίαςθ οποιονδιποτε
απαιτιςεων του εργολιπτθ. Για τθν υπθρεςία ςυντιρθςθσ τθσ μεμβράνθσ του
ανατολικοφ ςτεγάςτρου, κα χρθςιμοποιείται υποχρεωτικά προςωπικό του
αναδόχου και όχι άλλθσ εταιρείασ .
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. 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.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΝΣΗΡΗΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ
1
ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΣΕΓΑΣΡΟΤ

ΚΟΣΟ

ΚΟΣΟ

ΦΠΑ

Μ. ΚΟΣΟ

11.500,00 €

11.500,00 €

2.760,00 €

14.260,00 €

Σ. ΤΝΟΛΑ

11.500,00 €

2.760,00 €

14.260,00 €

Για τθν Ανάπτυξθ Ακλθτιςμοφ Ηρακλείου ΑΕ ΟΣΑ
Ο Πρόεδροσ
Κωνςταντίνοσ Βαρδαβάσ

ΚΑΡΗΦΙΜΑ ΤΝΣΗΡΗΕΩΝ – ΣΟΙΧΕΙΑ ΗΜΕΙΩΝ

Αρικ. Πρωτ.: ###
Ημερομθνία: ########
Πλθροφορίεσ:
Πλθροφορίεσ:
Δρ. Δθμιτριοσ Κ. Σςιράκοσ
ΡΕ10 Κακθγθτισ Φυςικισ Αγωγισ
Τθλ: 2810264568 / Fax: 2810264568
EMAIL: TSIRAKOS@HERAKLION.GR

ΘΕΜΑ: «υντιρθςθ τμθμάτων μεμβράνθσ
ανατολικοφ
ςτεγάςτρου
Παγκρθτίου
ταδίου»
(CPV 44176000-4 (Μεμβράνεσ))

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ
ο

ΑΡΘΡΟ 1
Θ Ανάπτυξθ Ακλθτιςμοφ Θρακλείου, με ςτόχο τθν απρόςκοπτθ λειτουργία
των ΔΑΚΘ ςτα πλαίςια των τακτικϊν ςυντθριςεων των Δθμοτικϊν
Ακλθτικϊν Κζντρων Θρακλείου προχωρεί ςτθν πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ
για τθν ςυντιρθςθ τμθμάτων τθσ μεμβράνθσ του ανατολικοφ ςτεγάςτρου
με προχπολογιςκζν ποςό 11.500,00 € πλζον ΦΠΑ (ιτοι: 11.500,00 € +
2.760,00 €= ΤΝΟΛΟ 14.260,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ιςχφουςεσ διατάξεισ:

Θ διενζργεια τθσ υπθρεςίασ διζπεται από το Ν.4412/2016 και τισ
διατάξεισ του άρκρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Ά/08-08-2016).
 Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ
και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ».
 Το 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 Ρρόγραμμα
Διαφγεια και άλλεσ διατάξεισ».
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΑΠΟΦΑΕΙ
 Τθν με αρικμό πρωτ. ##/2022 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου
τθσ Ανάπτυξθ Ακλθτιςμοφ Θρακλείου, για τον οριςμό τθσ Επιτροπισ
Ρρομθκειϊν και Ζργων τθσ ΑΑΘ ΑΕ ΟΤΑ.
 Τθν με αρικμό πρωτ. ##/2022 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου
τθσ Ανάπτυξθ Ακλθτιςμοφ Θρακλείου για τθν παραπάνω υπθρεςία.
 Τον προχπολογιςμό τρζχοντοσ
2022 τθσ Ανάπτυξθ Ακλθτιςμοφ
Θρακλείου ΑΕ ΟΤΑ, από όπου και κα αντλθκεί θ δαπάνθ των 14.260,00
€ με ΦΡΑ 24%.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Σρόποσ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ:
Θ εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ 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 τθσ τεχνικισ ζκκεςθσ που ζχουν εγκρικεί για τθν εν λόγω
υπθρεςία.
ΑΡΘΡΟ 5ο
υμβατικά ςτοιχεία κατά ςειρά ιςχφοσ:
Α) Συγγραφι Υποχρεϊςεων.
Β) Ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ.
Γ) Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ.
Δ) Τιμολόγιο Ρροςφοράσ.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ:
Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να κατακζςουν εντόσ φακζλου τθσ προςφοράσ
τουσ:
Α) Απόςπαςμα Ροινικοφ Μθτρϊου.
Υπόχρεοι για τθν κατάκεςθ:
1.Τα φυςικά πρόςωπα.
2. Ομόρρυκμοι εταίροι και διαχειριςτζσ Ο.Ε. και Ε.Ε.
3. Διαχειριςτζσ Ε.Ρ.Ε. και Ι.Κ.Ε.
4. Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα
Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Β) Αςφαλιςτικι και φορολογικι ενθμερότθτα.
Γ) Υπεφκυνθ 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 υπθρεςίασ και
ςυμφωνοφν με αυτοφσ.
Δ) Συμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τον νόμιμο εκπρόςωπο τθσ
επιχείρθςθσ ζντυπο με τθν οικονομικι προςφορά. Θ προςφορά κα
πρζπει να περιζχει αναλυτικά ςτοιχεία για κάκε προςφερόμενο είδοσ, τα
οποία πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ
μελζτθσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ θ προςφορά κα απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ.
Ε) Υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ότι, μζςα ςε χρονικό
διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ
υποβολισ προςφοράσ ότι δεν του ζχουν επιβλθκεί αα) τρεισ (3) πράξεισ
επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που
χαρακτθρίηονται,
ςφμφωνα
με
τθν
υπουργικι
απόφαςθ
2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ
υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3)
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από
τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για
παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ
εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ

ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί
να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του
οικονομικοφ φορζα.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Αξιολόγθςθ προςφορών –Ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ:
Θ 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. Η αξιολόγθςθ των
προςφορών κα γίνει τθν ############ ##.02.2022 ςτο κτίριο Διοίκθςθσ του
Παγκρθτίου ταδίου ςτισ 13:00. Κριτιριο για τθν τελικι επιλογι του
αναδόχου είναι μόνο βάςει τθσ χαμθλότερθσ τιμισ και τθρουμζνων των
Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν τθσ υπθρεςίασ. Θ ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ κα γίνει με
τθν υπογραφι ςφμβαςθσ υπογεγραμμζνθ από τον πρόεδρο τθσ ΑΑΘ ΑΕ ΟΤΑ
(μετά από εξουςιοδότθςθ του ΔΣ).
Άρκρο 8ο
Κατάκεςθ προςφοράσ του αναδόχου
Θ κατάκεςθ προςφοράσ του αναδόχου κα γίνει για το ςφνολο τθσ υπθρεςίασ
(ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των αςφαλιςτικϊν και φορολογικϊν
επιβαρφνςεων) .
Άρκρο 9ο
Ανακοίνωςθ αποτελζςματοσ ςε προςφζροντεσ.
Θ Απόφαςθ ανάκεςθσ τθσ υπθρεςίασ ανακοινϊνεται με μζριμνα τθσ
Υπθρεςίασ ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3
του άρκρου 105 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ:
Ο Μειοδότθσ τθσ υπθρεςίασ πριν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ κα πρζπει
να κατακζςει τα παρακάτω δικαιολογθτικά :
Α) Απόςπαςμα Ροινικοφ Μθτρϊου.
Υπόχρεοι για τθν κατάκεςθ.
1. Τα φυςικά πρόςωπα.
2. Ομόρρυκμοι εταίροι και διαχειριςτζσ Ο.Ε. και Ε.Ε.
3. Διαχειριςτζσ Ε.Ρ.Ε. και Ι.Κ.Ε.
4. Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο,
κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Β) Αςφαλιςτικι και φορολογικι ενθμερότθτα.
Γ) Βεβαίωςθ του οικονομικοφ φορζα ότι, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2)
ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ
ότι δεν του ζχουν επιβλθκεί αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για
παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν
υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ

«υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά
από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ
προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ
Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2)
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν
αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι
μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του
οικονομικοφ φορζα.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Παράδοςθ:
Θ παράδοςθ των υπθρεςιϊν τθσ παροφςασ κα γίνει ςτα ΔΑΚΘ, 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.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Παραλαβι υπθρεςίασ :
Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ, θ οποία κα γίνεται τμθματικά, διενεργείται
ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ των υπθρεςιϊν και καλείται να παραςτεί,
εφόςον το επικυμεί, ο ανάδοχοσ.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Σρόποσ πλθρωμισ – απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για πλθρωμι του
αναδόχου:
Θ εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ κα γίνει μθνιαίωσ μετά τθν
ολοκλιρωςθ παροχισ των υπθρεςιϊν του προθγοφμενου μινα.
Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι τα εξισ:
A) Τιμολόγιο του αναδόχου / αναδόχου.
Β)
Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ από τθν
Επιτροπι παραλαβισ τθσ ΑΑΘ ΑΕ ΟΤΑ
Γ)
Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ.
ΑΡΘΡΟ 14ο
Σιμι: Θ τιμι δίνεται ςε ΕΤΡΩ € και πρζπει να αναγράφεται αρικμθτικϊσ. Στθν
τιμι περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ κακϊσ και κάκε άλλθ
επιβάρυνςθ, εκτόσ από το Φ.Ρ.Α., για παράδοςθ τθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και
με τον τρόπο που προβλζπεται ςτθν παροφςα μελζτθ.
ΑΡΘΡΟ 15ο

Φόροι, τζλθ, κρατιςεισ: 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.Ρ.Α βαρφνει τθν ΑΑΘ ΑΕ ΟΤΑ.

Για τθν Ανάπτυξθ Ακλθτιςμοφ Ηρακλείου ΑΕ ΟΣΑ
Ο Πρόεδροσ
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΒΑΡΔΑΒΑ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ ΗΜΕΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ

Παπακαλείζηε όπωρ:
 Αποφαςίςετε για τθν αποδοχι τθσ ειςιγθςθσ που αφορά ςτθν υπθρεςία με τίτλο
«Συντιρθςθ τμθμάτων μεμβράνθσ ανατολικοφ ςτεγάςτρου Ραγκρθτίου Σταδίου».
 Εγκρίνετε τθν διάκεςθ πίςτωςθσ ποςοφ 11.500,00 € πλζον ΦΡΑ 24% για τθν
υπθρεςία με τίτλο: «Συντιρθςθ τμθμάτων μεμβράνθσ ανατολικοφ ςτεγάςτρου
Ραγκρθτίου Σταδίου».
 Εξουςιοδοτιςετε τθν επιτροπι προμθκειϊν και διαγωνιςμϊν τθσ ΑΑΘ ΑΕ ΟΤΑ να
διεξάγει τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν που κα κατατεκοφν.
 Εξουςιοδοτιςετε τον πρόεδρο τθσ ΑΑΘ ΑΕ ΟΤΑ για τθν λιψθ τθσ ςχετικισ
απόφαςθσ και πρόςκλθςθσ του αναδόχου για υπογραφι ςυμφωνθτικοφ.
 Εξουςιοδοτιςετε τον πρόεδρο τθσ ΑΑΘ ΑΕ ΟΤΑ για τθν υπογραφι των ενταλμάτων
πλθρωμϊν.

ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Αθού έλαβε σπόψη:
-Τελ ππ’ αξηζκ 252/25.02.22 εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ OMOΦΩΝΑ








Αποφαςίηει τθν αποδοχι τθσ ειςιγθςθσ με τουσ όρουσ που επιςυνάπτονται που
αφορά ςτθν υπθρεςία με τίτλο «Συντιρθςθ τμθμάτων μεμβράνθσ ανατολικοφ
ςτεγάςτρου Ραγκρθτίου Σταδίου».
Εγκρίνει τθν διάκεςθ πίςτωςθσ ποςοφ 11.500,00 € πλζον ΦΡΑ 24% για τθν
υπθρεςία με τίτλο: «Συντιρθςθ τμθμάτων μεμβράνθσ ανατολικοφ ςτεγάςτρου
Ραγκρθτίου Σταδίου».
Εξουςιοδοτεί τθν επιτροπι προμθκειϊν και διαγωνιςμϊν τθσ ΑΑΘ ΑΕ ΟΤΑ να
διεξάγει τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν που κα κατατεκοφν.
Εξουςιοδοτείτε ο πρόεδροσ τθσ ΑΑΘ ΑΕ ΟΤΑ για τθν λιψθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ
και πρόςκλθςθσ του αναδόχου για υπογραφι ςυμφωνθτικοφ.
Εξουςιοδοτείτε ο πρόεδροσ τθσ ΑΑΘ ΑΕ ΟΤΑ για τθν υπογραφι των ενταλμάτων
πλθρωμϊν.
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
ΑΝΩΝΤΝΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΟΣΑ
Ο Πρόεδρος
KΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΑΡΓΑΒΑ

