
 

 

 

                                 
 

                                                 

ΑΡΟΦΑΣΘ ΑΙΘΜΟΣ:  08 

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

(Απόςπαςμα από το πρακτικό αριθμόσ:  01) 

 

το Θράκλειο ςιμερα 26/01/2023 και ϊρα 10:00, τα μζλθ του Δ.. τθσ εταιρίασ  ΑΑΘ ΑΕ ΟΣΑ ςυνιλκαν ςε δια 
περιφοράσ ςυνεδρίαςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 67, παρ. 5 του Ν3852/2010 όπωσ τροποποιικθκε με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 184, παρ. 1 του Ν4635/2019, φςτερα από τθν υπ.  αρικμ. πρωτ: 112/23.01.2023  
πρόςκλθςθ του Προζδρου του κ. Κωνςταντίνου Βαρδαβά, οι κατωτζρω που αποτελοφν, ςφμφωνα με τισ υπ. 
αρικμ. 913/2019 & 945/2019 Αποφάςεισ του Δθμοτικοφ υμβουλίου Θρακλείου, το Διοικθτικό υμβοφλιο 
αυτισ: 

 

1)Βαρδαβάσ Κωνςταντίνοσ  Πρόεδροσ 

2) Μαρισ Δράκοσ Αντιπρόεδροσ 

3) Καναβάκθ Μαρία  Σακτικό Μζλοσ 

4)Κάββοσ Βαςίλειοσ Σακτικό Μζλοσ 

5) Περδικογιάννθσ τυλιανόσ Σακτικό Μζλοσ 

6) Βιδάκθ Γαρυφαλιά Σακτικό Μζλοσ 

7)Αποςτολάκθσ πυρίδωνασ Σακτικό Μζλοσ 

 

Απουςίαηε αν και κλικθκε νόμιμα με τθν υπ.  αρικμ. πρωτ: 112/23.01.2023  πρόςκλθςθ του Προζδρου του κ. 
Κωνςταντίνου Βαρδάβα, θ κα. Καλουδιϊτθ Μαρία Σακτικό  Μζλοσ και ο κ. Ηαμπετάκθσ  Φανοφριοσ Σακτικό  Μζλοσ του 
Διοικθτικοφ υμβουλίου.  

 

ΘΕΜΑ 10ο:  «Ζγκριςη όρων διακήρυξησ για την υπηρεςία με τίτλο «Συντήρηςη και αναγόμωςη 

πυροςβεςτήρων για τα Δ.Α.Κ.Θ. 2023»   

 

 Αξιότιμοι ςυνάδελφοι, 

Ετθςίωσ προχωροφμε, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ςτθν ςυντιρθςθ των πυροςβεςτικϊν 
μζςων των ΔΑΚΘ  ςτθν οποία ςυμπεριλαμβάνονται ο ζλεγχοσ λειτουργίασ των πυροςβεςτικϊν μζςων 
και ςε όςεσ περιπτϊςεισ είναι απαραίτθτο θ αναγόμωςθ και ςυντιρθςθ των ςτοιχείων. 

 

τθν παροφςα ειςιγθςθ επιςυνάπτονται  τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ διακιρυξθσ θ οποία 
ςφμφωνα  με τα οικονομικά όρια πρζπει να γίνει με πρόχειρο διαγωνιςμό και πρόςκλθςθ 

 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ  
ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ  ΟΣΑ  

(Α.Α.Η.  Α.Δ.  ΟΣΑ)  
---------------------------------------------------------- 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ  
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ελίδα 2 

ενδιαφζροντοσ προσ τουσ αναφερόμενουσ, και τθν οποία κα ςυμπεριλαμβάνονται όροι για τον  ζλεγχο  
λειτουργίασ των ςυςτθμάτων.   

 

Ο διαγωνιςμόσ, ο οποίοσ αφορά μόνο τον ζλεγχο των πυροςβεςτικϊν μζςων)  προτείνεται να αφορά 
τθν ανάδειξθ ενόσ οικονομικοφ φορζα για λειτουργικοφσ λόγουσ, και ςτθν παροφςα ειςιγθςθ 
επιςυνάπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ των ενεργειϊν ανα είδοσ.  
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ελίδα 3 

 

 ΕΛΛΘΝΙΚΘ  ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΘΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΘΜΟΣ ΘΑΚΛΕΙΟΥ 

ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ 

 

Ταχ. Δ/νςη: Σπφρου Μουςτακλή 25 Ραγκρήτιο ςτάδιο 
Θφρα 1 - Θράκλειο Κρήτησ Ρεριοχή Λίντο 

 

Ρληροφορίεσ: 

 Γραμματεία ΑΑΘ ΑΕ ΟΤΑ 

Τηλ.: 2810264565-566-568 

E-mail :  pagritio@aahaeota.gr  /     www.aahaeota.gr 

ΘΕΜΑ:  «Ζλεγχοσ Ρυροςβεςτικϊν μζςων για τα   
Δ.Α.Κ.Θ. 2023» 

 ΥΡΘΕΣΙΑ : (CPV  50413200-5/ Υπηρεςίεσ επιςκευήσ 
και ςυντήρηςησ εξοπλιςμοφ πυρόςβεςησ) 

 

Αριθ.  Ρρωτ : ________    

Θμερομηνία: _________     

 

ΚΑΘΑΟ ΡΟΣΠ: :  €3,083.70 

ΦΡΑ (24)  : € 740.09 

ΤΕΛΙΚΟ ΡΟΣΟ : €3,823.79 
 

 

ΡΟΣΚΛΘΣΘ  ΕΚΔΘΛΩΣΘ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ  

 

«Ζλεγχοσ πυροςβεςτικϊν μζςων για τα  Δ.Α.Κ.Θ. 2023» 

 

Θ Ανάπτυξη Αθλητιςμοφ Θρακλείου ΑΕ ΟΤΑ ανακοινϊνει ότι κα προβεί ςτθν προκιρυξθ   
διαγωνιςμοφ που αφορά  τθν υπθρεςία  με τίτλο «Ζλεγχοσ Ρυροςβεςτικϊν μζςων για τα   
Δ.Α.Κ.Θ. 2023» (CPV  50413200-5/ Υπηρεςίεσ επιςκευήσ και ςυντήρηςησ εξοπλιςμοφ 
πυρόςβεςησ) για τισ ανάγκεσ του χϊρου με  προχπολογιςκζν  ποςό  €3,823.79  με ΦΡΑ  
(ήτοι:  €3,083.70+ €740.09=           €3,823.79).   

  

Θ Τπθρεςία κα γίνει  ςε βάροσ του προχπολογιςμοφ τθσ ΑΑΘ ΑΕ ΟΣΑ, κατά το ζτοσ 2023  
ςφμφωνα να με τισ παρακάτω διατάξεισ και αποφάςεισ: 

 τον 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 – Πρόγραμμα 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 Πρόγραμμα Διαφγεια και άλλεσ διατάξεισ»,  

 τθν με αρικμό πρωτ. 66/2022 απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ  Ανάπτυξθ 
Ακλθτιςμοφ Θρακλείου, για τον οριςμό τθσ Επιτροπισ Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν 
τθσ ΑΑΘ ΑΕ ΟΣΑ, 

 τθν με αρικμό πρωτ. ###/2023  απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ  Ανάπτυξθ 
Ακλθτιςμοφ Θρακλείου, 

 τα τεχνικά χαρακτθριςτικά, τον προχπολογιςμό και τθν ςυγγραφι υποχρεϊςεων που 
επιςυνάπτονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ, 

 τον προχπολογιςμό τρζχοντοσ ζτουσ 2023 τθσ Ανάπτυξθ Ακλθτιςμοφ Θρακλείου ΑΕ 
ΟΣΑ, από όπου και κα αντλθκεί θ δαπάνθ των  4.596,68 €) με ΦΠΑ 24%. 
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ελίδα 4 

Προςφορζσ γίνονται δεκτζσ μζχρι και τισ ##/###/2023  ημζρα ####   και ϊρα 12:00 ςτο 
Πρωτόκολλο τθσ ΑΑΘ ΑΕ ΟΣΑ   ςτθν διεφκυνςθ πφρου Μουςτακλι 25, Περιοχι Λίντο,   
Σ.Κ.  71305 (η αξιολόγηςη των προςφορών θα γίνει ςτον ίδιο χώρο, ςτισ 13:00 από την 
Γνωμοδοτική Επιτροπή Προμηθειών και Υπηρεςιών τησ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ) και πλθροφορίεσ 
δίνονται από το τμιμα γραμματείασ  τθλ.  2810  264565 όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και 
ϊρεσ.   

 

Για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν λαμβάνονται υπόψθ τα παρακάτω:     

 

1. Σα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ που κα κατατεκοφν ςφμφωνα με το άρκρο 6 τθσ 
υγγραφισ Τποχρεϊςεων που επιςυνάπτεται.   

2. Θ οικονομικι προςφορά των ςυμμετεχόντων ςτθν οποία κα αναγράφονται αναλυτικά 
οι τιμζσ ςτο τιμολόγιο προςφοράσ.  

3. Θ τιρθςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 
4. Θ θμερομθνία παράδοςθσ τθσ  υπθρεςίασ του εξοπλιςμοφ. 
5. Προςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ απορρίπτεται. 
6. Προςφορά που παρουςιάηει ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ απορρίπτεται. 
7. Προςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ των τιμϊν κρίνεται ωσ απαράδεκτθ. 
8. Θ κατακφρωςθ τθσ υπθρεςίασ κα γίνει με απόφαςθ Πρόεδρου του Δ τθσ ΑΑΘ ΑΕ ΟΣΑ.    

   
  Για την Ανάπτυξη Αθλητιςμοφ Θρακλείου ΑΕ ΟΤΑ  

 

Ο Ρρόεδροσ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΔΑΒΑΣ  
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ελίδα 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΕΛΛΘΝΙΚΘ  ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΘΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΘΜΟΣ ΘΑΚΛΕΙΟΥ 

ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ 

 

Ταχ. Δ/νςη: Σπφρου Μουςτακλή 25 Ραγκρήτιο ςτάδιο 
Θφρα 1 - Θράκλειο Κρήτησ Ρεριοχή Λίντο 

 

Ρληροφορίεσ: 

 Γραμματεία ΑΑΘ ΑΕ ΟΤΑ 

Τηλ.: 2810264565-566-568 

E-mail :  pagritio@aahaeota.gr  /     www.aahaeota.gr 

ΘΕΜΑ:  «Ζλεγχοσ Ρυροςβεςτικϊν μζςων για τα    
των  Δ.Α.Κ.Θ. 2023» 

 ΥΡΘΕΣΙΑ : (CPV  50413200-5/ Υπηρεςίεσ επιςκευήσ 
και ςυντήρηςησ εξοπλιςμοφ πυρόςβεςησ) 

 

Αριθ.  Ρρωτ : ________    

Θμερομηνία: _________     

 

ΚΑΘΑΟ ΡΟΣΠ: :  €3,083.70 

ΦΡΑ (24)  : € 740.09 

ΤΕΛΙΚΟ ΡΟΣΟ : €3,823.79 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ - ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

«Ζλεγχοσ Ρυροςβεςτικϊν μζςων για τα   Δ.Α.Κ.Θ. 2023» 

 (CPV  50413200-5/ Υπηρεςίεσ επιςκευήσ και ςυντήρηςησ εξοπλιςμοφ 
πυρόςβεςησ) 

 

Θ υπθρεςία τθν ενζργεια με  τίτλο «Ζλεγχοσ Ρυροςβεςτικϊν μζςων για τα   Δ.Α.Κ.Θ. 
2023» (CPV  50413200-5/ Υπηρεςίεσ επιςκευήσ και ςυντήρηςησ εξοπλιςμοφ 
πυρόςβεςησ) για τισ ανάγκεσ του χϊρου με  προχπολογιςκζν  ποςό  €3,823.79  με ΦΡΑ  
(ήτοι:  €3,083.70+ €740.09=           €3,823.79).   

 

Αντικείμενο τθσ υπθρεςίασ είναι ο ζλεγχοσ λειτουργίασ των πυροςβεςτιρων και 
πυροςβεςτικϊν μζςων των ΔΑΚΘ (Παγκριτιο ςτάδιο, Νζο Κλειςτό Γυμναςτιριο 
Θρακλείου και ΔΑΠΚΘ), θ μετζπειτα ςυντιρθςθσ ςτου και θ ζκδοςθ τουσ ςχετικοφ  
πιςτοποιητικοφ χρήςησ και καλήσ λειτουργίασ.   

 

mailto:pagritio@aahaeota.gr
http://www.aahaeota.gr/
ΑΔΑ: ΨΛΚΟΟΛΕΙ-ΨΣ0





 

ελίδα 6 

Θ ενεργεία  αφορά τον ζλεγχο των πυροςβεςτιρων από εξειδικευμζνο και πιςτοποιθμζνο  
κζντρο  ελζγχου πυροςβεςτικϊν μζςων και  

  

Θ αξιολόγηςη του διαγωνιςμοφ γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή  ςε κάθε τμήμα 
του διαγωνιςμοφ. 

   

Ο ανϊτατοσ αρικμόσ πυροςβεςτιρων ανά  είδοσ που πρζπει να ελεγχκοφν παρουςιάηεται 
ςτον επιςυναπτόμενο πίνακα, παράλλθλα με τισ ενδεικτικζσ τιμζσ  ελζγχου για κάκε είδοσ 
ςυςτιματοσ πυρόςβεςθσ. Επιςθμαίνεται ότι ο ακριβείσ αρικμόσ πυροςβεςτικϊν μζςων 
προσ ςυντιρθςθ κα εξαχκεί μετά από τθν ολοκλιρωςθ του πρϊτου τμιματοσ τθσ 
διακιρυξθσ – διαγωνιςμοφ. 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΓΕΙΩΝ 

«Ζλεγχοσ Ρυροςβεςτικϊν μζςων για τα    των  Δ.Α.Κ.Θ. 2023» 

 (CPV  50413200-5/ Υπηρεςίεσ επιςκευήσ και ςυντήρηςησ εξοπλιςμοφ 
πυρόςβεςησ) 

 

  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

 
ΤΕΜ 

ΕΝ. ΤΙΜΘ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

(€) 

Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

ΦΡΑ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

υντιρθςθ πυροςβεςτιρα  ΡΑ 6 kg 348 € 4.10 € 1,426.80 € 342.43 € 1,769.23 

υντιρθςθ πυροςβεςτιρα οροφισ ΡΑ 12 kg 5 € 4.10 € 20.50 € 4.92 € 25.42 

υντιρθςθ πυροςβεςτιρα CO2 5 kg 81 € 4.10 € 332.10 € 79.70 € 411.80 

υντιρθςθ πυροςβεςτιρα τροχιλατου ΡΑ 
25 kg 

25 € 9.10 € 227.50 € 54.60 € 282.10 

υντιρθςθ πυροςβεςτιρα CO2 40 kg 5 € 10.80 € 54.00 € 12.96 € 66.96 

υντιρθςθ πυροςβεςτιρα CO2 45 kg 4 € 10.80 € 43.20 € 10.37 € 53.57 
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ελίδα 7 

υντιρθςθ πυροςβεςτιρα CO2 50 kg 31 € 10.80 € 334.80 € 80.35 € 415.15 

υντιρθςθ πυροςβεςτιρα πιλότου CO2 12 
kg 

16 € 4.10 € 65.60 € 15.74 € 81.34 

υντιρθςθ ςυςτιματοσ ολικισ κατάκλιςθσ 16 € 36.20 € 579.20 € 139.01 € 718.21 

 
  

€3,083.70 €740.09 €3,823.79 

 

 

 
  Για την Ανάπτυξη Αθλητιςμοφ Θρακλείου ΑΕ ΟΤΑ  

 

Ο Ρρόεδροσ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΔΑΒΑΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 ΕΛΛΘΝΙΚΘ  ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΘΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΘΜΟΣ ΘΑΚΛΕΙΟΥ 

ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ 

 

Ταχ. Δ/νςη: Σπφρου Μουςτακλή 25 Ραγκρήτιο ςτάδιο 
Θφρα 1 - Θράκλειο Κρήτησ Ρεριοχή Λίντο 

 

Ρληροφορίεσ: 

 Γραμματεία ΑΑΘ ΑΕ ΟΤΑ 

Τηλ.: 2810264565-566-568 

E-mail :  pagritio@aahaeota.gr  /     www.aahaeota.gr 

ΘΕΜΑ:  «Ζλεγχοσ Ρυροςβεςτικϊν μζςων για τα   
Δ.Α.Κ.Θ. 2023» 

 ΥΡΘΕΣΙΑ : (CPV  50413200-5/ Υπηρεςίεσ επιςκευήσ 
και ςυντήρηςησ εξοπλιςμοφ πυρόςβεςησ) 

 

Αριθ.  Ρρωτ : ________    

Θμερομηνία: _________     

 

ΚΑΘΑΟ ΡΟΣΠ: :  €3,083.70 

ΦΡΑ (24)  : € 740.09 

ΤΕΛΙΚΟ ΡΟΣΟ : €3,823.79 
 

 

Σ Υ Γ Γ  Α Φ Θ   Υ Ρ Ο Χ  Ε Ω Σ Ε Ω Ν 
«Ζλεγχοσ Ρυροςβεςτικϊν μζςων για τα    των  Δ.Α.Κ.Θ. 2023» 
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ελίδα 8 

 (CPV  50413200-5/ Υπηρεςίεσ επιςκευήσ και ςυντήρηςησ 
εξοπλιςμοφ πυρόςβεςησ) 

ΑΘΟ  1ο 

Αντικείμενο τησ Υπηρεςίασ 

Θ υπθρεςία τθν ενζργεια με  τίτλο «Ζλεγχοσ Ρυροςβεςτικϊν μζςων για τα    των  Δ.Α.Κ.Θ. 
2023»  ΥΡΘΕΣΙΑ : (CPV  50413200-5/ Υπηρεςίεσ επιςκευήσ και ςυντήρηςησ εξοπλιςμοφ 
πυρόςβεςησ) για τισ ανάγκεσ όλων των Δθμοτικϊν Ακλθτικϊν Κζντρων (Παγκριτιο, ΔΑΠΚΘ και 
ΝΚΓΘ)      αρμοδιότθτασ τθσ ΑΑΘ ΑΕ ΟΣΑ,  με   ποςό  €3,823.79 με ΦΡΑ. 

Αντικείμενο τθσ υπθρεςίασ είναι ο ζλεγχοσ λειτουργίασ των πυροςβεςτιρων και 
πυροςβεςτικϊν μζςων των ΔΑΚΘ (Παγκριτιο ςτάδιο, Νζο Κλειςτό Γυμναςτιριο Θρακλείου και 
ΔΑΠΚΘ), θ μετζπειτα ςυντιρθςθσ ςτου και θ ζκδοςθ τουσ ςχετικοφ  πιςτοποιητικοφ χρήςησ 
και καλήσ λειτουργίασ.   

 

 ΑΘΟ  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).  

 Σο Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ».  

 Σο 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 Πρόγραμμα Διαφγεια και άλλεσ διατάξεισ».  
 

ΑΘΟ  3ο   

ΑΡΟΦΑΣΕΙΣ  

 τθν με αρικμό πρωτ. 66/2022απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ  Ανάπτυξθ 
Ακλθτιςμοφ Θρακλείου, για τον οριςμό τθσ Επιτροπισ Προμθκειϊν και Ζργων τθσ ΑΑΘ ΑΕ 
ΟΣΑ, 

 τθν με αρικμό πρωτ. ##/2023  απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ  Ανάπτυξθ 
Ακλθτιςμοφ Θρακλείου, 

 τα τεχνικά χαρακτθριςτικά, τον προχπολογιςμό και τθν ςυγγραφι υποχρεϊςεων που 
επιςυνάπτονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ, 

τον προχπολογιςμό τρζχοντοσ ζτουσ 2023 τθσ Ανάπτυξθ Ακλθτιςμοφ Θρακλείου ΑΕ ΟΣΑ, από 
όπου και κα αντλθκεί θ δαπάνθ των  €3,823.79 με ΦΡΑ. 

 

ΑΘΟ  4ο   

Τρόποσ εκτζλεςησ τησ υπηρεςίασ: 

Θ εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ αυτισ κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ  των του 
νόμου 4782.2021 με κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο 
βάςει τθσ τιμισ, μετά από πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και ςυλλογι προςφορϊν, 
τθρουμζνων των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν που ζχουν εγκρικεί για τθν εν λόγω υπθρεςία. 

 

ΑΘΟ  5ο 

Συμβατικά ςτοιχεία κατά ςειρά ιςχφοσ: 
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Α)  υγγραφι Τποχρεϊςεων. 

Β)  Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ.  

Γ)  Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ. 

Δ)  Σιμολόγιο Προςφοράσ. 

 

ΑΘΟ 6ο 

Δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ:  

Οι  ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να κατακζςουν εντόσ φακζλου τθσ προςφοράσ τουσ:  

 Α)  Απόςπαςμα Ποινικοφ Μθτρϊου.  

 Τπόχρεοι για τθν κατάκεςθ: 

 1.Σα φυςικά πρόςωπα.   

 2. Ομόρρυκμοι εταίροι και διαχειριςτζσ Ο.Ε. και Ε.Ε.  

 3. Διαχειριςτζσ Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. 

 4. τισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ και 
όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

  Β)  Αςφαλιςτικι και φορολογικι ενθμερότθτα. 

  Γ)  Τπεφκυνθ 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)  υμπλθρωμζνο 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. ε αντίκετθ περίπτωςθ θ προςφορά κα 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.   

Ε)        Οι ανάδοχοι πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνθ για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςφμφωνα με το 
CPV τθσ παροφςθσ, και πρζπει να κατακζςουν όλα τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά που 
να αποδεικνφουν αυτι τθν ιδιότθτα τουσ. 

 

ΑΘΟ 7ο 

Αξιολόγηςη προςφορϊν –Ανάθεςη τησ υπηρεςίασ: 

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.   Κριτιριο για τθν τελικι επιλογι του αναδόχου είναι θ  
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ ςυνολικι προςφορά, μόνο βάςει τθσ τιμισ και 
τθρουμζνων των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ υπθρεςίασ . Θ ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ κα γίνει 
με απόφαςθ του προζδρου τθσ ΑΑΘ ΑΕ ΟΣΑ (μετά από εξουςιοδότθςθ του Δ). 

 

Άρθρο 8ο  

Ανακοίνωςη αποτελζςματοσ ςε προςφζροντεσ. 

Θ Απόφαςθ ανάκεςθσ τθσ υπθρεςίασ ανακοινϊνεται με μζριμνα τθσ Τπθρεςίασ ςε όλουσ τουσ 
προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 105 του Ν. 4412/2016. 
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ΑΘΟ  9ο 

Δικαιολογητικά Κατακφρωςησ: 

            Ο Μειοδότθσ τθσ υπθρεςίασ πριν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ κα πρζπει να 
κατακζςει τα παρακάτω δικαιολογθτικά : 

 Α)  Απόςπαςμα Ποινικοφ Μθτρϊου.  

 Τπόχρεοι για τθν κατάκεςθ. 

 1. Σα φυςικά πρόςωπα.   

 2.  Ομόρρυκμοι εταίροι και διαχειριςτζσ Ο.Ε. και Ε.Ε.  

 3.  Διαχειριςτζσ Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. 

   4. τισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα φμβουλο, 
κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

 Β)  Αςφαλιςτικι και φορολογικι ενθμερότθτα. 

 Γ) Εγγυθτικι επιςτολι 5% τθσ αρχικισ αξίασ τθσ υπθρεςίασ μετά τθν 
αξιολόγθςθ των προςφορϊν. 

Δ) Πιςτοποιθτικά ότι μποροφν να παρζχουν τθν υπθρεςία τθσ παροφςασ 
προκιρυξθσ 

 

ΑΘΟ 10ο 

Ραράδοςη:  

Θ παράδοςθ τθσ υπθρεςίασ κα γίνει ςτα ΔΑΚΘ, με ευκφνθ και δαπάνθ του αναδόχου και τα 
είδθ κα είναι τοποκετθμζνα. 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-τθσ υπθρεςίασ. 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.  

  

 

ΑΘΟ 11ο 

Εκπρόθεςμη παράδοςη παραδοτζων υπηρεςίασ. 

  1.  Αν θ υπθρεςία παραδοκεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ του 
χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 207 και 209 του Ν.4412/2016, 
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε 
εκπρόκεςμα. 

 2.   Σο παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των 
εκπρόκεςμα προδοκζντων υλικϊν και εργαςιϊν, χωρίσ ΦΠΑ. Εάν τα είδθ που παραδόκθκαν 
εκπρόκεςμα το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 

  3.  Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ τθσ παράδοςθσ  
των ειδϊν    με απόφαςθ του Δ. τθσ ΑΑΘ ΑΕ ΟΣΑ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου 
οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
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ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, 
αντίςτοιχα, ο χρόνοσ παράδοςθσ. 

 

 

ΑΘΟ  12ο 

Ραραλαβή Υπηρεςίασ  : 

  1.  Θ παραλαβι τθσ υπθρεςίασ κα  γίνεται από τθν επιτροπι παραλαβισ τθσ ΑΑΘ ΑΕ   

  2.  Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ τθσ υπθρεςίασ διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ 
ζλεγχοσ και καλείται να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο ανάδοχοσ. 

  3. Θ παραλαβι τθσ υπθρεςίασ  κα γίνει τμθματικά ςε διάρκεια ενόσ μινα από τθν 
ανάρτθςθ του ςυμφωνθτικοφ ςτο ΚΘΜΔΘ 

 

 

ΑΘΟ 13ο  

Τρόποσ πληρωμήσ – απαιτοφμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου:  

Θ εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ κα γίνει τμθματικά. 

Σα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι τα εξισ: 
A)           Σιμολόγιο του   αναδόχου για τθν παρεχόμενθ υπθρεςία. 
Β)    Ππρωτόκολλο ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ από τθν Επιτροπι 

παραλαβισ τθσ ΑΑΘ ΑΕ ΟΣΑ 
Γ)     Πιςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ.   

 

ΑΘΟ 14ο 

Τιμή:  Θ τιμι δίνεται ςε ΕΥΩ € και πρζπει να αναγράφεται αρικμθτικϊσ. τθν τιμι 
περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ κακϊσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, εκτόσ 
από το Φ.Π.Α., για παράδοςθ τθσ υπθρεςίασ  ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται 
ςτθν παροφςα μελζτθ. 

 

ΑΘΟ 15ο 

Φόροι, τζλη, κρατήςεισ: 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.Π.Α βαρφνει  τθν ΑΑΘ ΑΕ ΟΣΑ. 

 

ΑΘΟ 16ο 

Ραραδοτζα ( Χρόνοσ, Τόποσ, Τρόποσ):  Ωσ ςυνολικόσ  χρόνοσ παράδοςθσ & λειτουργίασ  για 
όλθ τθν υπθρεςία, ορίηεται το χρονικό διάςτθμα ενόσ μινα   από τθν θμερομθνία ανάρτθςθσ 
του ςυμφωνθτικοφ ςυνεργαςίασ- ςφμβαςθσ ςτο ΚΘΔΜΘ. Θ παράδοςθ των υπθρεςιϊν  κα 
γίνει δικζσ του δαπάνεσ.  Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ το άρκρου 206 του Ν.4412/2016. 
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Από το διοικθτικό ςυμβοφλιο ηθτείται να:  

 εγκρίνει τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και προχπολογιςμό τθσ υπθρεςίασ αυτισ 
 εγκρίνει τθν υλοποίθςθ του διαγωνιςμοφ με πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ και τα ανάλογα 

άρκρα που διζπουν το διαγωνιςμό και τθν ςυγγραφι υποχρεϊςεων   διαγωνιςμοφ 
αυτοφ, 

 εγκρίνει τθν διάκεςθ πίςτωςθσ ανϊτατου ποςοφ 3.823,79 € (ςυμπεριλαμβανομζνου 
του ΦΡΑ 24%) για τον  διαγωνιςμό από τουσ προχπολογιςμοφσ του ζτουσ 2023,   

 εξουςιοδοτιςετε τθσ  επιτροπισ προμθκειϊν και υπθρεςιϊν να προχωριςει ςτθν  
διενζργεια τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ  

 εξουςιοδοτιςετε τον πρόεδρο  τθσ ΑΑΘ AE ΟΣΑ να υπογράψει τθν ςφμβαςθ τθσ 
προμικειασ και τα εντάλματα πλθρωμισ. 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Αφοφ ζλαβε υπόψη: 

 Σθν υπ’αρικμ’ 111/23.01.2023  ειςιγθςθ του Προζδρου. 
 

ΑΡΟΦΑΣΙΗΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Eγκρίνει τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και προχπολογιςμό τθσ υπθρεςίασ αυτισ 
 Eγκρίνει τθν υλοποίθςθ του διαγωνιςμοφ με πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ και τα ανάλογα 

άρκρα που διζπουν το διαγωνιςμό και τθν ςυγγραφι υποχρεϊςεων   διαγωνιςμοφ 
αυτοφ, 

 Eγκρίνει τθν διάκεςθ πίςτωςθσ ανϊτατου ποςοφ 3.823,79 € (ςυμπεριλαμβανομζνου 
του ΦΡΑ 24%) για τον  διαγωνιςμό από τουσ προχπολογιςμοφσ του ζτουσ 2023,   

 Eξουςιοδοτιςετε τθσ  επιτροπισ προμθκειϊν και υπθρεςιϊν να προχωριςει ςτθν  
διενζργεια τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ  

 Eξουςιοδοτιςετε τον πρόεδρο  τθσ ΑΑΘ AE ΟΣΑ να υπογράψει τθν ςφμβαςθ τθσ 
προμικειασ και τα εντάλματα πλθρωμισ. 

Για την 

ΑΝΑΡΤΥΞΘ  ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ ΘΑΚΛΕΙΟΥ  

ΑΝΩΝΥΝΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΟΤΑ  

Ο Ρρόεδροσ   

 KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΔΑΒΑΣ  
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