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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
 
 
 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ &  
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                   
 

  
                        

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 
Ο ∆ήµαρχος Ηρακλείου  διακηρύσσει , ∆ηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό, µε 
σφραγισµένες προσφορές και συµπλήρωση τιµολογίου και σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Π.∆. 28/1980 και τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ 3 α & δ του  Ν. 3463/2006 περί 
«Κύρωσης Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.», για την εκδήλωση:  ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ 
ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΒΟΛΕΙ ΑΝ∆ΡΩΝ – 
ΑΓΩΝΑΣ  ΕΛΛΑ∆Α – ΤΟΥΡΚΙΑ και πιο συγκεκριµένα την ∆ιαµονή και Πλήρη 
∆ιατροφή  80 ατόµων  (Αθλητών και Προπονητών, Μελών Επιτροπών, Κριτών) που θα 
γίνει στο Ηράκλειο, από 7  - 12 Σεπτεµβρίου 2010 και συνδιοργανώνεται από το ∆ήµο 
Ηρακλείου και την Ε.Ο.Π.Ε.                                                                                                     
 
ΑΡΘΡΟ 1ο   
 
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα γραφεία του ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ οδός  Αγίου Τίτου 1 , 
ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής, του ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για το 2010, την 20 /8/2010 
ηµέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα  12:00  έως και 12:30  
 
ΑΡΘΡΟ 2ο  
∆εκτοί στον διαγωνισµό. 
Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί : 
α) Τουριστικά γραφεία ή Πρακτορεία  & 
β) Μεµονωµένες Ξενοδοχειακές µονάδες. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο  
 
Προϋπολογισµός έργου . 
Η προϋπολογισθείσα  ενδεικτική δαπάνη για την εκδήλωση φιλοξενίας   είναι  11.340,00  €   
συµπεριλαµβανοµένου του  ΦΠΑ και θα βαρύνει τον Κ.Α 15-6472.001 µε τίτλο «Έξοδα 
Αθλητικών δραστηριοτήτων»  
 
ΑΡΘΡΟ 4ο  
Στοιχεία ∆ιαγωνισµού  

1. Η παρούσα διακήρυξη 
2. Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων  
3. Η Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 
4. Οι Τεχνικές προδιαγραφές των εκδηλώσεων 
5. Ο Ενδεικτικός προϋπολογισµός των εκδηλώσεων 
6. Το Τιµολόγιο προσφοράς  
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ΑΡΘΡΟ 5ο  
Προσφορές  
Οι προσφορές των διαγωνιζοµένων, θα αφορούν το σύνολο του Ενδεικτικού προϋπολογισµού. 
Προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο , υποβάλλονται µετά την ηµεροµηνία και ώρα λήξης του 
διαγωνισµού δεν λαµβάνονται υπόψη. 
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο  
∆ικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό. 
Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που θα λάβουν µέρος στον διαγωνισµό οφείλουν να προσκοµίσουν 
κατά την διενέργεια αυτού τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1. Πιστοποιητικό αντιστοίχου επιµελητηρίου που να βεβαιώνει την εγγραφή και το ειδικό 
επάγγελµα του διαγωνιζοµένου και το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι -6- µήνες πριν 
την διενέργεια του διαγωνισµού. 

2. Εξουσιοδότηση προς τον προσκοµιζοντα την προσφορά. Εάν είναι Α.Ε. απόφαση του ∆Σ 
της. 

3. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι 
αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

4. Εγγυητική επιστολή ανεγνωρισµένης Τράπεζας ή γραµµάτιο του Ταµείου 
Παρακαταθηκών & ∆ανείων µε πόσο ίσο µε το 2%  της προϋπολογιζόµενης τιµής για 
εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό του ποσού δηλ, 227,00 €  

5. Πιστοποιητικό-α  καταλληλότητας λειτουργίας ξενοδοχείου-ων, άδεια λειτουργίας 
ξενοδοχείου-ων όπου θα αναφέρεται η κατηγορία ξενοδοχείου-ων και  µε πυρασφάλεια 
σε ισχύ. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του ξενοδοχείου-ων που προτείνεται-ονται από τουριστικό γραφείο ή 
πρακτορείο  , ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται την συµµετοχή του µέσω του 
τουριστικού γραφείου ή πρακτορείου. 

7. ∆ηµοτική ενηµερότητα (από τον δήµο που διενεργεί το διαγωνισµό)  
 

Σηµ: Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή θεωρηµένες 
φωτοτυπίες.  
Εάν δεν προσκοµισθούν όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, η συµµετοχή στο διαγωνισµό δεν 
συνεχίζεται στο άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών , όποτε και απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο  
Τρόπος ενέργειας του διαγωνισµού  
Α. Οι προσφορές θα επιδοθούν µέσα σε 1 ένα σφραγισµένο φάκελο που θα περιέχει: 

1. Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό ( άρθρο 6) 
2. Σφραγισµένο φάκελο µε την οικονοµική προσφορά.( µέσα στον πρώτο φάκελο)  
      Λοιπά στοιχεία, πληροφορίες –ενηµερωτικά έντυπα-  ξενοδοχείου-ων, (εάν   
       Απαιτείται .)   

Β. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την αρµόδια επιτροπή από ώρα 12:00 µέχρι 
12:30 ακριβώς, την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο Άρθρο 1 της  ∆ιακήρυξης  
20 /8/2010 ηµέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα  12:00  έως και 12:30  
  
Μετά το πέρας του ανωτέρω χρόνου καµία προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή εκτός  εάν η επίδοση 
των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την ώρα αυτή. 
 
Γ. Όταν η οριζόµενη ανωτέρω  ώρα παρέλθει, ανακοινώνεται η λήξη παραδόσεως  
     των προσφορών και γράφεται το πρακτικό. 
 
Η επιτροπή συνεχίζει να συνεδριάζει δηµόσια και αρχίζει την αποσφράγιση των φακέλων των 
προσφορών κατά σειρά επιδόσεως και αναγράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά που βρίσκονται σε φάκελο περιληπτικά, έτσι ώστε να τα΄ακουν όλοι οι 
ενδιαφερόµενοι. 
 
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς παραµένει σφραγισµένος και γράφεται επ΄αυτου ο αυτός 
µε εκείνου του εξωτερικού φακέλου αύξων αριθµός. 
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Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών οι παριστάµενοι στην αίθουσα 
του διαγωνισµού, εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται µυστική. 
 
Η επιτροπή στην συνέχεια και σε µυστική συνεδρίαση ελέγχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής και 
αποφασίζει ποιες προσφορές γίνονται δεκτές και ποιες απορρίπτονται. 
Κατόπιν η  συνεδρίαση γίνεται δηµόσια και ο Πρόεδρος ανακοινώνει ποιοι αποκλείονται και για 
ποιους λόγους και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά 
έγγραφα της προσφοράς τους µε τον σφραγισµένο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς . 
Στην συνέχεια αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών εκείνων 
που έγιναν δεκτές από τον διαγωνισµό και ανακοινώνονται οι τιµές µεγαλόφωνα. 
 
Όσες προσφορές δεν φέρουν την  υπογραφή του διαγωνιζόµενου ή δεν είναι σύµφωνες µε τους 
όρους της διακήρυξης απορρίπτονται. 
Επίσης απορρίπτονται οι προσφορές που είναι αόριστες και δεν µπορούν να εκτιµηθούν ή σε 
κάποιο σηµείο δεν είναι σύµφωνες προς τους όρους της διακήρυξης. 
 
Οι προσφορές και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό µονογράφονται 
κατά την διάρκεια αυτού από όλα τα µέλη της επιτροπής. 
Η επιτροπή του διαγωνισµού επιφυλάσσεται να εκδώσει την απόφαση της σε επόµενη 
συνεδρίαση και διαβιβάζει τον φάκελο µε όλες τις προσφορές τα υποβληθέντα από τους 
διαγωνισθεντες στοιχεία και δικαιολογητικά για εξέταση αξιολοξηση και γνωµοδότηση από την 
αρµόδια υπηρεσία. 
 
Η γνωµοδότηση της υπηρεσίας  διαβιβάζεται στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, η 
οποία σε κατ΄ιδιαν συνεδρίαση της ,εξετάζει την γνωµοδότηση και εισηγείται στην δηµαρχιακή 
Επιτροπή για την εξέλιξη του ∆ιαγωνισµού . 
 
Κατόπιν ακολουθείται η νόµιµος διαδικασία για την έγκριση του αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού. 
 
Ο ανάδοχος καλείται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο αµέσως και µέχρι την επόµενη 
από την ηµεροµηνία της απόφασης του Γ.Γ Περιφέρειας Κρήτης, που αφορά την κατακύρωση 
του ανάδοχου, να υπογράψει τη σχετική σύµβαση. (µετά από ενηµέρωση που θα του γίνει από 
τον αρµόδιο υπηρεσιακό υπάλληλο.)  
 
Εάν αυτός δεν προσέλθει µέσα στην ανωτέρω προθεσµία να υπογράψει τη σύµβαση ή δεν 
προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως της σύµβασης εφαρµόζονται οι από το 
Π∆ 28/1980 προβλεπόµενες κυρώσεις. 
 
Σε όσους  έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό αλλά δεν επιλέχθηκαν ως µειοδότες επιστρέφεται η 
εγγυητική επιστολή συµµετοχής τους µετά το πέρας του διαγωνισµού. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο  
Εγγύηση καλής εκτελέσεως. 
Προ της υπογραφής της συµβάσεως έργου ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτελέσεως σύµφωνα µε το άρθρο 6 της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της µελέτης. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο  
Τιµές προσφοράς έργου ( παροχής υπηρεσιών ) – κρατήσεις. 
Οι τιµές προσφοράς του έργου ( παροχής υπηρεσίας) , θα δοθούν υποχρεωτικά σε Ευρω ( € ). 
Η πληρωµή θα γίνει µετά την εκτέλεση του έργου και αφού γίνει και η βεβαίωση καλής 
εκτέλεσης έργου. 
Ο ανάδοχος βαρύνεται µε κάθε νόµιµη κράτηση. 
Επίσης βαρύνεται µε την δαπάνη δηµοσιεύσεως περιλήψεως της διακήρυξης στον τύπο. 
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ΑΡΘΡΟ 10ο  
Ενστάσεις. 
Ενστάσεις κατά της συµµετοχής διαγωνισθεντος ή της νοµιµότητας της διεξαγωγής του 
διαγωνισµού υποβάλλονται µόνο εγγράφως κατά την διάρκεια του διαγωνισµού ή µέχρι και την 
επόµενη της διεξαγωγής του διαγωνισµού εργάσιµης ηµέρας ή της επόµενης της ανακοινώσεως 
του αποτελέσµατος στις περιπτώσεις εξετάσεως και αξιολογήσεως των προσφορών. 
Οι ενστάσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο του ∆ήµου Ηρακλείου και απευθύνονται προς τον 
πρόεδρο της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού.  
Επισηµαίνεται ότι ενστάσεις που υποβάλλονται µε διαφορετικό τρόπο δεν λαµβάνονται υπ΄οψιν.  
 
ΑΡΘΡΟ 11ο  
Προσφορές. 
Οι προσφορές θα είναι συνταγµένες στην Ελληνική γλώσσα. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο  
Χρόνος εγγυήσεως. 
Κατά τον χρόνο της ∆ιαµονής ∆ιατροφής ,ο ανάδοχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη να 
αντιµετωπίζει οποιοδήποτε πρόβληµα προκύψει από δική του υπαιτιότητα. 
Ο χρόνος εγγυήσεως καλής εκτέλεσης  του έργου είναι ο χρόνος διαµονής διατροφής  και µέχρι 
να προσκοµισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πληρωµή του. 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος  παραλείψει ή αµελήσει να προβεί στις ανωτέρω ενέργειες τότε 
πράττει τούτο ο ∆ήµος Ηρακλείου  σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου. 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο  
Λήψη πληροφοριών - δηµοσίευση. 
Τα έγγραφα της συµµετοχής του ενιαίου µειοδοτικού διαγωνισµού µπορούν να ζητηθούν 
από τον ∆ήµο Ηρακλείου Τµήµα Προµηθειών , αρµόδιος  υπάλληλος  του οποίου  είναι ο    
Τζανιδάκης Βασίλης  Τηλ: 2810 399185  – 186  (Ανδρόγεω  3ος Όροφος )  
 
Περίληψη διακηρύξεως αυτής θα δηµοσιευτεί µια φορά και σύµφωνα , µε τις διατάξεις του 
υπ΄αριθµ. 28/1980 Π∆ στον ηµερήσιο τύπο καθώς και στην ιστοσελίδα του   
∆ήµου Ηρακλείου    www.heraklion.gr .                                            

 
 

  
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
α.α 

 
 
 
  

ΒΑΡ∆ΑΒΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
 
 
 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ &  
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                   
                  

 
                                                      

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
Αντικείµενο του µειοδοτικού διαγωνισµού είναι η ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ 
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΒΟΛΕΙ ΑΝ∆ΡΩΝ – ΑΓΩΝΑΣ  
ΕΛΛΑ∆Α – ΤΟΥΡΚΙΑ και πιο συγκεκριµένα την ∆ιαµονή και Πλήρη ∆ιατροφή  80 
ατόµων  (Αθλητών και Προπονητών, Μελών Επιτροπών, Κριτών) που θα γίνει στο 
Ηράκλειο, από 7  - 12 Σεπτεµβρίου 2010 και συνδιοργανώνεται από το ∆ήµο Ηρακλείου και 
την Ε.Ο.Π.Ε. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο  
Ισχύουσες διατάξεις: 
Ισχύουν οι διατάξεις :  
   α) Του υπ΄αριθ. 28/1980 Π.∆/τος ΄΄ Περί εκτελέσεων έργων και προµηθειών      
        Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης΄΄  
   β) Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 περί «Κύρωσης Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.»     

  
 
ΑΡΘΡΟ 3ο  
Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
Στοιχεία ∆ιαγωνισµού  

1. Η παρούσα διακήρυξη 
2. Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων  
3. Η Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 
4. Οι Τεχνικές προδιαγραφές των εκδηλώσεων 
5. Ο Ενδεικτικός προϋπολογισµός των εκδηλώσεων 
6. Το τιµολόγιο προσφοράς  

 
ΑΡΘΡΟ 4ο  
Τρόπος εκτελέσεως του έργου.  
Η εκτέλεση της προµήθειας του έργου θα πραγµατοποιηθεί µε µειοδοτικό διαγωνισµό µε τους 
όρους  που θα καθορίσει το ∆.Σ του ∆ήµου Ηρακλείου  κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π∆ 
28/1980. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο  
Σύµβαση. 
Ο ανάδοχος της προµήθειας αυτού του έργου, µετά την κατά νοµών έγκριση του αποτελέσµατος , 
Ο ανάδοχος καλείται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο αµέσως και µέχρι την επόµενη 
από την ηµεροµηνία της απόφασης του Γ.Γ Περιφέρειας Κρήτης, που αφορά την κατακύρωση 
του ανάδοχου, να υπογράψει τη σχετική σύµβαση.  
Εάν αυτός δεν προσέλθει µέσα στην ανωτέρω προθεσµία να υπογράψει τη σύµβαση ή δεν 
προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως της σύµβασης εφαρµόζονται οι από το 
Π∆ 28/1980 προβλεπόµενες κυρώσεις. 
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Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού, διατηρεί το δικαίωµα , πριν την 
υπογραφή µε τον ανάδοχο, να µεταβεί στο ξενοδοχείο-α  που προτείνονται για επιτόπου έλεγχο 
των όρων της σύµβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο  
Εγγύηση καλής εκτέλεσης συµβάσεως:  
Η εγγύηση καλής εκτελέσεως της συµβάσεως έργου, καθορίζεται στο  5 %   επί της συµβατικής 
αξίας της προµήθειας έργου,  όπως αυτή αναφέρεται στην προσφοράς του   παρέχεται δε µε 
εγγυητική επιστολή ανεγνωρισµένης Τράπεζας ή γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών & 
∆ανείων. 
Η εγγύηση καλής εκτελέσεως της συµβάσεως επιστρέφεται εις τον ανάδοχο  µετά το πέρας του 
έργου συνολικά και αφού έχει προσκοµίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πληρωµή 
του 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο  
Ποινικές ρήτρες – έκπτωση του αναδόχου: 
Εφόσον ο ανάδοχος δεν τηρήσει  λεπτοµερώς του συµβατικούς όρους του άρθρου 4 της 
παρούσης γενικής συγγραφής υποχρεώσεων, µπορεί να επιβληθεί σε βάρος του, ποινική ρήτρα 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Εάν το ξενοδοχείο-α  δεν πληρουν  τις προϋποθέσεις, 
(άρθρο 8) ο ανάδοχος υποχρεούται άµεσα και µε  δική του οικονοµική επιβάρυνση να καλύψει 
στο σύνολο του όλους τους αθλητές - συνοδούς σε άλλο-α  ξενοδοχείο-α  που να πληροί τις 
προϋποθέσεις .  
Εάν ο ίδιος δεν µπορεί να καλύψει τις ανωτέρω συµβατικές υποχρεώσεις, τότε ο ∆ήµος 
Ηρακλείου αναλαµβάνει, µε οικονοµική επιβάρυνση του αναδόχου, να προβεί σε όλες εκείνες τις 
ενέργειες προκειµένου να εξασφαλίσει   την διαµονή και διατροφή, όπως αναφέρονται αναλυτικά 
στην τεχνική περιγραφή.  
 

ΑΡΘΡΟ 8ο  
Πληµµελής τρόπος εκτέλεσης  έργου  : 
Αφορά  την παραπάνω εκδήλωση  και συµβαίνει εάν το ξενοδοχείο ή το τουριστικό γραφείο, δεν 
ανταποκρίνεται όσον αφορά την διαµονή και την πλήρη διατροφή, όπως αυτές αναφέρονται 
αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή, αλλά και τους άλλους όρους όπως και αυτόν της απόστασης 
από το χώρο διεξαγωγής των αγώνων. 

  
ΑΡΘΡΟ 9ο  
Φόροι, τέλη, κρατήσεις: 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους τέλη και κρατήσεις 
που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. 
Ο ΦΠΑ επιβαρύνει τον ∆ήµο Ηρακλείου  
  

 
 
 
 

  Η  ∆/τρια Κοινωνικών και  
πολιτιστικών Υπηρεσιών 

Ο Συντάκτης  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
 
 
 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ &  
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                   

 
  
                   

ΕΙ∆ΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
Αντικείµενο του µειοδοτικού διαγωνισµού είναι  η  ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ 
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΒΟΛΕΙ ΑΝ∆ΡΩΝ – ΑΓΩΝΑΣ  
ΕΛΛΑ∆Α – ΤΟΥΡΚΙΑ και πιο συγκεκριµένα την ∆ιαµονή και Πλήρη ∆ιατροφή  80 
ατόµων  (Αθλητών και Προπονητών, Μελών Επιτροπών, Κριτών) που θα γίνει στο 
Ηράκλειο, από   7  - 12 Σεπτεµβρίου 2010 και συνδιοργανώνεται από το ∆ήµο Ηρακλείου και 
την Ε.Ο.Π.Ε..                                                                                                     
 
ΣΗΜ:  
Οι διανυκτερεύσεις των οµάδων αναφέρονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές 
διαµονής -διατροφής της µελέτης. Ο διακηρύξας τον µειοδοτικό  διαγωνισµό  
( ∆ήµος Ηρακλείου-), διατηρεί το δικαίωµα να µειώσει τον αριθµό των  ατόµων  που θα 
διανυκτερεύσουν  , µέσα στο συγκεκριµένο διάστηµα που αφορά την εκδήλωση,   
έχοντας την υποχρέωση να ειδοποιήσει τον µειοδότη 6 (έξι)  τουλάχιστον ηµερολογιακές 
ηµέρες νωρίτερα της ηµεροµηνίας της 1ης διανυκτέρευσης.    
 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο 
Το ΕΡΓΟ, ( παροχή υπηρεσιών) θα γίνει µε ∆ηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό, µε σφραγισµένες 
προσφορές και συµπλήρωση τιµολογίου σε ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη.  
Κριτήρια αξιολόγησης είναι τα αναφερόµενα στις Τεχνικές προδιαγραφές. 
                
  
 ΑΡΘΡΟ 3ο  
 Η διενέργεια του ενιαίου διαγωνισµού και η εκτέλεση του έργου ( παροχής υπηρεσιών),    
διέπονται από τις διατάξεις :  
 
   α) Του υπ΄αριθ. 28/1980 Π.∆/τος «Περί εκτελέσεων έργων και προµηθειών 
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»  
   β) Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 περί «Κύρωσης Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.»     

 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο  
Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

1. Η παρούσα διακήρυξη 
2. Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων  
3. Η Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 
4. Οι Τεχνικές προδιαγραφές των εκδηλώσεων 
5. Ο Ενδεικτικός προϋπολογισµός των εκδηλώσεων 
6. Το τιµολόγιο προσφοράς  
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ΑΡΘΡΟ 5ο  
 
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Αρµόδια Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού 
του ∆ήµου Ηρακλείου του Π∆ 28/1980. 
   
ΑΡΘΡΟ 6ο  
Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους – τέλη – κρατήσεις 
κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον ∆ήµο Ηρακλείου  
  
 
  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

  Η  ∆/τρια Κοινωνικών και  
πολιτιστικών Υπηρεσιών 

Ο Συντάκτης  
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