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ΑΠΟΦΑΖ ΑΡΗΘΜΟ: 42
==============================
(Απόζπαζμα από ο πρακικό αριθμός: 10)
Σν Ηξάθιην ήκξα 11/08/2022 θαη ώξα 13:00, α κέιε εο αηξίαο ςυνλαν 
λξίαε σλ Μιώλ ν Γηνηθεηθνύ Σκβνιίν εο ΑΑΗ ΑΔ ΟΤΑ, , ςτερα από
τθν υπ. αριμ. πρωτ: 1042/08.08.2022 πρόςκλθςθ του Προζδρου του κ. Κωνςταντίνου
Βαρδαβά, οι κατωτζρω που αποτελον, ςμφωνα με τισ υπ. αριμ. 913/2019 & 945/2019
Αποφάςεισ του Δθμοτικο υμβουλίου Ηρακλείου, το Διοικθτικό υμβολιο αυτσ:

1)Βαξαβάο Κσλαλίλνο Πξόξνο
2) Καλαβάθε Μαξία Ταθηθό Μέινο
3)Κάββνο Βαίιηνο Ταθηθό Μέινο
4)Βηάθε αξαιηά Ταθηθό Μέινο
5) Πξηθνγηάλλεο Σιηαλόο Ταθηθό Μέινο
6)Καινηώε Μαξία Ταθηθό Μέινο,
7)Απννιάθεο Σπξίσλαο Ταθηθό Μέινο
Απουςίαηε αν και κλθκε νόμιμα με τθν υπ. αριμ. πρωτ: 1042/08.08.2022 πρόςκλθςθ του
Προζδρου του κ. Κωνςταντίνου Βαρδάβα, ,ο κ. Μαξήο Γξάθνο Αληπξόξνο ο κ. Ζαμπετάκθσ
Φανοριοσ Σακτικό Μζλοσ του Διοικθτικο υμβουλίου.
Θζμα 3: Τπθρεςίεσ κάλυψθσ αςτικσ ευνθσ μελϊν – χρθςτϊν δθμοτικϊν
αλθτικϊν κζντρων

Αξιότιμοι κυρίεσ/κριοι,
Όπωσ δθ γνωρίηεται με προθγομενεσ αποφάςεισ προχωρςαμε ςε
ανοικτό διαγωνιςμό και ςναψθ ςμβαςθσ αςφαλιςτικσ κάλυψθσ αςτικσ
ευνθσ για τα μζλθ και επιςκζπτεσ των αλθτικϊν μασ κζντρων, θ οποία ζχει
λξθ
Επειδ θ ςμβαςθ αυτ ζχει λξει για τθν παραπάνω υπθρεςία προσ τθν
ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ, τα μζλθ τθσ, το προςωπικό και χρςτεσ των αλθτικϊν κζντρων,
προτείνεται θ επζκταςθ του ςυμφωνθτικο με τθν εταιρεία που είχε αναλάβει
τθν υπθρεςία μετά από αξιολόγθςθ των προςφορϊν ςτον διαγωνιςμό που
είχαμε διενεργςει, για τθν κάλυψθ τθσ υπθρεςίασ αυτσ.
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Παρακαλείςτε όπωσ:

εγκρίνετε τθν επζκταςθ τθσ ςμβαςθσ για ζνα ζτοσ,


εγκρίνετε τθν διάεςθ πίςτωςθσ του ποςο 3500 € για τθν αςφαλιςτικ
κάλυψθ αςτικσ ευνθσ των μελϊν, επιςκεπτϊν και χρθςτϊν των
αλθτικϊν μασ κζντρων,



εξουςιοδοτςετε τον πρόεδρο του Δ. να προχωρςει ςτθν υπογραφ
του ςχετικο ςυμφωνθτικο.
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ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ
ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ
(Α.Α.Η. Α.Δ. ΟΣΑ)

------------------------------------------------------Οδός . Μοστακλή, Παγκρήτιο τάδιο
Σηλ: 2180 264560/2810215080

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

Αξιότιμοι κυρία / κριε,
ασ παρακαλομε να μασ αποςτείλετε οικονομικ προςφορά για τθν
¨ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΑΛΤΨΗ ΑΣΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ ΜΕΛΩΝ-ΧΡΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ
ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ¨,
όπωσ παρουςιάηεται ςτα επιςυναπτόμενο
ζντυπο τθσ παροςασ πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ, το αργότερο μζχρι τθν
##################### ϊρα 13:00 (ώρα αξιολόγηςησ προςφορών 14:00
την ίδια ημζρα) ςτθν γραμματεία διοίκθςθσ τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ, (Σπρου
Μουςτακλή, Παγκρήτιο Στάδιο, Περιοχή Λίντο, 2810 264566) και με τθν
ζνδειξθ ¨ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΑΛΤΨΗ ΑΣΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ ΜΕΛΩΝ-ΧΡΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ¨.
τον κυρίωσ φάκελο και με τθν ζνδειξθ ¨ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΑΛΤΨΗ ΑΣΙΚΗ
ΕΤΘΤΝΗ ΜΕΛΩΝ-ΧΡΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ μαηί
μετά δικαιολογθτικά α πρζπει να ςυμπεριλαμβάνεται, υπευνθ
δλωςθ του αρ. Ν 1553/86 και να δθλϊνει ότι είναι ενμεροσ για τισ
τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ενδεικτικό προπολογιςμό τθσ προμειασ και
ςυμφωνεί με τουσ όρουσ τθσ μελζτθσ.
Η οικονομικ προςφορά α πρζπει να είναι πρωτότυπθ, ςφραγιςμζνθ και
υπογεγραμμζνθ μζςα ςε κλειςτό φάκελό (εντόσ του κυρίωσ φακζλου), ςτο
εξωτερικό του οποίου α αναγράφεται ο τίτλοσ του ζργου προμειασ και
το όνομα του αναδόχου, με τθν ςφραγίδα του καταςτματοσ.
ασ ευχαριςτομε πολ για τισ ενζργειεσ ςασ και α είμαςτε ςτθν
διάεςθ ςασ για οποιαδποτε διευκρίνιςθ.

Ζράκλειο: ####
Αριθμός Πρωοκόλλοσ: ####
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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
ΘΕΜΑ: ¨ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΑΛΤΨΗ ΑΣΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ ΜΕΛΩΝ –ΧΡΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ
ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ¨
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Η προκρυξθ αφορά τθν αςτικ κάλυψθ των μελϊν, εργαηομζνων και γενικότερα
χρθςτϊν των δθμοτικϊν αλθτικϊν κζντρων για περίοδο ενόσ ζτουσ, και αφορά το
Παγκρτιο τάδιο Ηρακλείου, το Δθμοτικό Αλθτικό και Πνευματικό Κζντρο
Ηρακλείου (ςτθν περιοχ Πατελλϊν) και το Νζο Κλειςτό Γυμναςτριο Ηρακλείου
ςτθν περιοχ Δο Αοράκια.
Σα μζγιςτα αςφαλιηόμενα όρια ευνθσ για τα οποία ηθτείται θ προςφορά
αφορον:
A. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ
ωματικ βλάβθ / Θάνατοσ κατ’ άτομο
Τλικζσ ηθμιζσ κατά περιςτατικό
Ομαδικό ατχθμα (ςωματικζσ βλάβεσ και/  υλικ ηθμιά)

€ 100.000
€ 50.000
€ 200.000

Β. ΕΡΓΟΔΟΣΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ
ωματικ βλάβθ / Θάνατοσ κατ’ άτομο
ωματικ βλάβθ / Θάνατοσ κατά περιςτατικό
Ανϊτατο όριο ευνθσ τθσ εταιρίασ

€ 100.000
€ 100.000
€ 500.000

Ζθτείται ανϊτατο όριο ευνθσ τθσ εταιρείασ για το ςνολο των παρεχόμενων
καλψεων (ανεξάρτθτα εάν οι ηθμιζσ οφείλονται ςε ζνα  περιςςότερα ηθμιογόνα
γεγονότα) € 500.000 για ςωματικζσ βλάβεσ και υλικζσ ηθμίεσ ςυμπεριλαμβανομζνων
των νομικϊν εξόδων ηθμιϊν.
Κατ ελάχιςτο ηθτονται οι παρακάτω καλψεισ:
A. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ
Καλπτεται θ Αςτικ Ευνθ τθσ αςφαλιηόμενθσ επωνυμίασ, ςμφωνα με τα άρρα
914-932 του Α.Κ. για ηθμιζσ (ωματικζσ βλάβεσ/ Θάνατοσ και/  Τλικζσ ηθμιζσ)
ςυνεπεία ατυχματοσ που πιανϊσ προξενθεί ςε τρίτουσ/ πελάτεσ/ μαθτζσ , με
υπαιτιότθτά τθσ, από τθν κατοχ, χρςθ και εν γζνει λειτουργία των χϊρων και
εγκαταςτάςεων που χρθςιμοποιεί για τθν άςκθςθ τθσ επιχειρθματικσ τθσ
δραςτθριότθτασ τοι: αλθτικά κζντρα, ςτισ παραπάνω διευνςεισ κινδνου, όπου
χρθςιμοποιονται για αλοπαιδιζσ, γυμναςτριο και οργάνωςθ ςυνεδρίων, άλλεσ
αλθτικζσ-πολιτιςτικζσ δράςεισ.
Επεκτάςεισ κάλυψθσ / επιμζρουσ όρια ευνθσ
• Νόμιμθ ευνθ από πυρκαγιά, κακ χρςθ  εγκαματα από επαφζσ με τισ
εγκαταςτάςεισ  τον εξοπλιςμό ζρμανςθσ, θλεκτρικο ρεματοσ, ηεςτο
νερο κλπ.
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Νόμιμθ ευνθ ζναντι τρίτων από διαρρο / διάρρθξθ ςωλνων.
Νόμιμθ ευνθ από εξωτερικζσ και εςωτερικζσ εγκαταςτάςεισ όπωσ πινακίδεσ,
εκετρια, τζντεσ, βιτρίνεσ, ερμάρια, ςυςτματα φωτιςμο, μθχανματα,
εγκαταςτάςεισ  εξοπλιςμοσ τα οποία όμωσ πρζπει να είναι ςε άριςτθ
κατάςταςθ και να ςυντθρονται κανονικά.
Νόμιμθ ευνθ ζναντι τρίτων από τθν ιδιοκτθςία και χρςθ μίασ κολυμβθτικσ
δεξαμενσ.
Νόμιμθ ευνθ ζναντι τρίτων από τθν χρςθ λουτρικϊν εγκαταςτάςεων και
αλθτικϊν εγκαταςτάςεων που βρίςκονται
εντόσ των ορίων κάε
εγκατάςταςθσ.
Ευνθ από τθ χρςθ μθχανθμάτων ζργου με τθν ιδιότθτά τουσ ωσ εργαλεία
εντόσ των εγκαταςτάςεων του αςφαλιηόμενου μζχρι € 25.000 ανά περιςτατικό
και ςυνολικά κατ’ ζτοσ με απαλλαγ € 550. Για τα αυτοκινομενα μθχανματα
του αςφαλιςμζνου θ παροςα επζκταςθ χορθγείται (in excess) μετά τθν
εξάντλθςθ των ορίων ευνθσ του αςφαλιςτθρίου κλάδου Αυτοκιντων το
οποίο υποχρεωτικά α ζχει εκδοεί ςμφωνα με τον νόμο περί υποχρεωτικσ
αςφάλιςθσ Αςτικσ Ευνθσ Οχθμάτων. Από τθν παροςα επζκταςθ
εξαιρονται γερανογζφυρεσ, tower-cranes και ςυναφ βαρζα οχματα καϊσ
και ηθμίεσ ςτο ίδιο το φορτίο.
Ευνθ από τθ χρςθ θλεκτροκίνθτων οχθμάτων που χρθςιμοποιονται ςτισ
εγκαταςτάςεισ τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ

Β. ΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΟΔΟΣΗ
Καλπτεται θ Αςτικ Ευνθ του Αςφαλιςμζνου που προβλζπεται από τα άρρα
657, 658 και 932 Α.Κ. αποκλειςτικά ζναντι του εργατοτεχνικο και υπαλλθλικο
προςωπικο που αυτόσ απαςχολεί ςτθν επιχείρθςθ του και το οποίο αςφαλίηεται
ςτο ΙΚΑ  άλλο φορζα κριασ κοινωνικσ αςφάλιςθσ, ςε περίπτωςθ ςωματικσ
βλάβθσ  ανάτου που α προκλθεί αποκλειςτικά κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ
 με αφορμ αυτν και όχι από κάποια άλλθ αιτία, και που α οφείλεται ςε
αμζλεια του Αςφαλιςμζνου  των παρ’ αυτο προςτθζντων 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 παροχ των υπθρεςιϊν, είναι αναγκαία θ ςναψθ ετςιασ ςμβαςθσ με
όλουσ του όρουσ για τθν κάλυψθ που α 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: ###
Αριμόσ Πρωτοκόλλου: ###

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

Άρρο 1
Γενικά
Αντικείμενο τθσ ενζργειασ είναι το ο ¨ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΑΛΤΨΗ ΑΣΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ
ΜΕΛΩΝ –ΧΡΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ¨,
Άρρο 2ο
Ιςχουςεσ διατάξεισ
Η διενζργεια του διαγωνιςμο διζπεται από τισ διατάξεισ του Κανονιςμο
λειτουργία τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ.
Άρρο 3ο
Σρόποσ εκτζλεςθσ τθσ ενζργειασ
Η εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ αυτ αυτσ α πραγματοποιθεί με απ’ ευείασ ανάεςθ
μετά απο αξιολόγθςθ προςφορϊν κριτριο τθ χαμθλότερθ τιμ του ςυνόλου
τιμολογίου προςφοράσ ενϊ θ υπθρεςία δεν κατακερματίηεται.
Άρρο 4ο
υμβατικά ςτοιχεία κατά ςειρά ιςχοσ
α) υγγραφ υποχρεϊςεων
β) Σεχνικζσ προδιαγραφζσ
γ) Ενδεικτικόσ προπολογιςμόσ
Άρρο 5ο
Δικαιολογθτικά ςυμμετοχσ και κατάεςθ προςφορϊν
Ο ενδιαφερόμενοσ α αποςτζλλει  να καταζςει ςτθν ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ τα παρακάτω
μζςα ςε φάκελο:
Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, δακτυλογραφθμζνεσ
και υποχρεωτικά ςτθν Ελλθνικ Γλϊςςα.
το φάκελο κάε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ:
Η λζξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα
Ο πλρθσ τίτλοσ τθσ Τπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό
Σα ςτοιχεία του διαγωνιςμο (τίτλοσ, κ.λπ.)
Η θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμο
Σα ςτοιχεία του αποςτολζα – ενδιαφερόμενου
Μζςα ςτον φάκελο προςφοράσ τοποετονται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά
ςτοιχεία ωσ εξσ:
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τον κυρίωσ φάκελο τοποετονται όλα τα ηθτομενα δικαιολογθτικά:
α. δθμοτικ ενθμερότθτα,
β. φορολογικ ενθμερότθτα,
γ. πιςτοποίθςθ του υποψφιου αναδόχου να εκτελεί τισ υπθρεςίεσ που ηθτονται
δ. υπευνθ δλωςθ του ενδιαφερόμενου (αρ. Ν 1553/86) ςτθν οποία να δθλϊνει
¨ότι είναι ενήμεροσ για την ςυγγραφή υποχρεώςεων, για τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ,
ενδεικτικό προπολογιςμό¨
Σα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ τοποετονται ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο
φάκελο μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».
Η προςφορά πρζπει να ζχει ςυνταχεί ςμφωνα με τθν παροςα διακρυξθ. Ο
φάκελοσ Οικονομικσ Προςφοράσ α φζρει τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. Η
περιεχόμενθ οικονομικ προςφορά α πρζπει να αναγράφει το ποςόν τθσ
προςφοράσ αριμθτικά και ολογράφωσ, χωρίσ και με τον αναλογοντα Φ.Π.Α.23 %.
Η οικονομικ προςφορά πρζπει να φζρει τθν υπογραφ του υποψθφίου
αναδόχου. Οι προςφορζσ πρζπει να είναι κααρογραμμζνεσ χωρίσ ςβθςίματα,
προςκεσ, διορϊςεισ, εάν υπάρχει ςτθν προςφορά οποιαδποτε διόρωςθ αυτ
πρζπει να είναι κααρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα.
Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ.
ΙΧΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οι προςφορζσ ιςχουν και δεςμεουν τουσ ςυμμετζχοντεσ για ζξι (6) μνεσ
προςμετρομενοι από τθν επόμενθ θμζρα τθσ καταλθκτικσ θμερομθνίασ υποβολσ
προςφορϊν.
Προςφορζσ που αναφζρουν θμερομθνία λξθσ μικρότερθ τθσ παραπάνω
αναφερόμενθσ, α απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Αν προκψει ζμα παράταςθσ
τθσ ιςχοσ των προςφορϊν θ ΑΑΗ Α.Ε/ΟΣΑ α απευνει ερϊτθμα προσ τουσ
ςυμμετζχοντεσ, αν αποδζχονται τθ παράταςθ για ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα.
Άρρο 6ο
Αξιολόγθςθ προςφορϊν
Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν (ςυμφωνία  όχι τθσ τεχνικσ περιγραφσ τθσ
προςφοράσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ) και θ ειςγθςθ για τθν
ανάεςθ τθσ υπθρεςίασ α γίνει από τθν τριμελ επιτροπ εκπόνθςθσ προμθειϊν
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, (Σπρου Μουςτακλή, Παγκρήτιο Στάδιο, Περιοχή Λίντο, 2810 264566 /
Fax: 2810 264568).
Άρρο 7ο
Σόποσ παράδοςθσ
Σα παραδοτζα α υλοποιθον ςε χϊρουσ που ζχει ορίςει θ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ Η
παράδοςθ των υπθρεςιϊν α γίνεται τμθματικά με τθν ζκδοςθ του ςχετικο
τιμολογίου.
Άρρο 8ο
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Παραλαβ
Η παραλαβ των υπθρεςιϊν α πιςτοποιείται από τριμελ επιτροπ τθσ ΑΑΗ ΑΕ
ΟΣΑ.
Άρρο 9ο
Πλθμμελσ υπθρεςίεσ
Εάν κατά τθν παραλαβ αποδειχεί ότι τα παραδοτζα δεν είναι ςμφωνα με τισ
προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ και τθν προςφορά του αναδόχου, τότε ο ανάδοχοσ
υποχρεοται να τισ ςυμμορφωεί ςμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ.,
Άρρο 10ο
Φόροι , Σζλθ , Κρατςεισ
Ο ανάδοχοσ υπόκειται ςε όλουσ τουσ βάςει των κείμενων διατάξεων, φόρουσ, τζλθ,
κρατςεισ που α ιςχουν κατά τθν θμζρα τθσ διενζργειασ τθσ προμειασ .
Άρρο 11ο
Εγγυθτικ επιςτολ καλσ εκτζλεςθσ
Ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να καταζςει με τθν ζναρξθ των υπθρεςιϊν
εγγυθτικ επιςτολ καλσ εκτζλεςθσ 5 % επί του ςυνολικο ποςο τθσ προμειασ
θ οποία α ζχει διάρκεια ενόσ ζτουσ και α επιςτραφεί μετά τθν ολοκλρωςθ των
υπθρεςιϊν.
Άρρο 12ο
Άλλεσ διατάξεισ - ζματα
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 διακρυξθσ του διαγωνιςμο, τθσ ςυμμετοχσ αναδόχου ςε αυτόν και τθσ
διενζργειάσ του ζωσ και τθν κατακυρωτικ απόφαςθ επιτρζπεται ζνςταςθπροςφυγ για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ (ενδικοφανσ προςφυγ), που
προβλζπονται ςτο άρρο 15 του Π.Δ/τοσ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007). Για το
παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, ςμφωνα με τισ παραγράφουσ 1 και 2 του
άρρου 15 του Π.Δ/τοσ 118/2007, προςκομίηεται παράβολο κατάεςθσ υπζρ τθσ
ΑΑΗ Α.Ε., ποςο ίςου με το 0,10 επί τθσ εκατό (0,10%) επί τθσ προπολογιςμζνθσ
αξίασ, το ψοσ του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 150,00. Σο παράβολο
αποτελεί ζςοδο τθσ εταιρίασ ΑΑΗ .Α.Ε.
Ο Φ.Π.Α βαρνει τθν ¨Ανάπτυξθ Αλθτιςμο Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ¨
Ο πρόεδροσ τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ

Κωνςταντίνοσ Βαρδαβάσ
Πρόεδροσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ
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ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Αού έλαβε σπόψη:


Τελ ηήγεε ν πξνέξν.
Αθνινύζε ηαινγηθή δήεε καμύ σλ κιώλ Γηνηθεηθνύ Σκβνιίν θαά ελ
νπνία πξνάζεθ ε κίσε εο απάλεο α 2.700,00€ κ βάε ν πνό εο θααθύξσεο
ν πξνεγνύκλν ηαγσληκνύ θαη ιηθά ν Πξόξνο παξαθάι γηα ελ ιήςε ρηθήο
απόαεο.

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ OMOΦΩΝΑ


Εγκρίνει τθν πρόςκλθςθ εκδλωςθσ
ενδιαφερόμενο για ζνα ζτοσ.



εγκρίνει τθν διάεςθ πίςτωςθσ του ποςο 2.700,00 € για τθν αςφαλιςτικ
κάλυψθ αςτικσ ευνθσ των μελϊν, επιςκεπτϊν και χρθςτϊν των
αλθτικϊν μασ κζντρων,



εξουςιοδοτεί τον πρόεδρο του Δ. να προχωρςει ςτθν υπογραφ του
ςχετικο ςυμφωνθτικο.

ενδιαφζροντοσ

ΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
ΑΝΩΝΤΝΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΟΣΑ
Ο Πρόεδρος
KΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΑΡΓΑΒΑ

προσ

κάε

