
 

   

 

 

ΑΠΟΦΑΘ ΑΡΙΘΜΟ:  34 

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

(Απόςπαςμα από το πρακτικό αριθμόσ:  02) 

το Ηράκλειο ςιμερα Παραςκευή 1-03-2019  και ϊρα 13:30, ςυνιλκαν  ςτα γραφεία τθσ εταιρίασ, 
με τθν επωνυμία «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΣΑ», φςτερα από 
τθν υπ.  αρικμ. πρωτ: 378/27.2.2019 πρόςκλθςθ του Προζδρου του κ. Κωνςταντίνου Βαρδαβά, οι 
κατωτζρω που αποτελοφν το Διοικθτικό υμβοφλιο αυτισ: 

 

1. Βαρδαβάς Κωνσταντίνος                 Πρόεδρος 

2. Παττακός Μαρίνος                            Αντιπρόεδρος 

3. Μαρία Βισκαδούροσ                        Τακτικό Μέλος 

4. Κοστάντοσ Όλγα                               Τακτικό Μέλος 

5.  Παναγιωτάκης Φαίδων                   Τακτικό Μέλος 

 

Απουςίαηαν αν και κλικθκαν  νόμιμα με τθν υπ.  αρικμ. πρωτ: 378/27.2.2019 πρόςκλθςθ του 
Προζδρου του κ. Κωνςταντίνου Βαρδάβα,, θκα. Kαλουδιϊτη Μαρία, ο κ. Gian Andrea Paolo Garancini , 
ο κ. Δαγκωνάκησ Ευςτράτιοσ , Αντϊνησ Κοτςιφάκησ     Σακτικά  Μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου.  

Διαπιςτωκείςθσ τθσ απαρτίασ ςφμφωνα με το νόμο και το καταςτατικό το Διοικθτικό υμβοφλιο 
προχωρεί ςτθ ςυηιτθςθ του κζματοσ.  

 

Θζμα 15ο:  Παροχή υπηρεςιϊν  Security ςτα πλαίςια του  ISF WSBC 2019 

Ο Διμοσ Ηρακλείου, θ Αντιδθμαρχία Ακλθτιςμοφ, μζςω τθσ Διεφκυνςθσ Παιδείασ, 

Πολιτιςμοφ και Νζασ Γενιάσ και του Σμιματοσ Πολιτιςμοφ, ςτα πλαίςια προϊκθςθσ τθσ 

πόλθσ του Ηρακλείου ωσ Ακλθτικό προοριςμό τθσ Νοτιανατολικισ Μεςογείου  και 

τουριςτικό προοριςμό για  άκλθςθ  και ψυχαγωγίασ και τθν ενίςχυςθ τθσ τοπικισ 

οικονομίασ,   προχωρεί ςτθν διοργάνωςθ του Παγκόςμιου χολικοφ Πρωταθλήματοσ 

Μπάςκετ 2019 ςε ςυνεργαςία με τθν Περιφζρεια Κριτθσ το Τπουργείο Παιδείασ και 

τοπικοφσ ακλθτικοφσ φορείσ τθσ πόλθσ μασ. τθν διοργάνωςθ κα ςυμμετάςχουν 

περιςςότεροι από 800 ακλθτζσ (αγόρια – κορίτςια) από 36 χϊρεσ, οι οποίοι κα διαμείνουν 

ςτθν πόλθ μασ για δζκα ςυνολικά θμζρεσ. 

Για τθν παραπάνω διοργάνωςθ, ο Διμοσ Ηρακλείου, μζςω τθσ Αντιδθμαρχίασ Πολιτιςμοφ 

και τθσ Διεφκυνςθσ Παιδείασ, Πολιτιςμοφ και Νζασ Γενιάσ και του Σμιματοσ Πολιτιςμοφ, κα 

καλφψει δαπάνεσ που αφοροφν τθν εκδιλωςθ παράλλθλα με τουσ άλλουσ ςυνδιοργανωτζσ 

τθσ εκδιλωςθσ.   

Προτείνεται ςτο διοικητικό ςυμβοφλιο τησ ΑΑΘ ΑΕ ΟΣΑ, να ςυμβάλει ςτην διοργάνωςη 

αυτή καλφπτοντασ την αςφάλεια (Security) ςτουσ χϊρουσ τησ διοργάνωςησ για τισ ημζρεσ 

που θα διεξάγονται αγϊνεσ, την ημζρα τησ τελετήσ ζναρξησ και τελετήσ λήξησ.   

 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ  
ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ  ΟΣΑ  

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

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ  

ΑΔΑ: 6Ρ83ΟΛΕΙ-Ο95



 

ελίδα 2 

Με ζρευνα αγοράσ βάςει  των τεχνικϊν προδιαγραφϊν που ςυντάχκθκαν, 
υπολογίςκθκε ότι το ςυνολικό κόςτοσ είναι τθσ τάξεωσ των 3.000,00 €  πλζον  ΦΠΑ, 
το οποίο κα βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ  κατά το ζτοσ 2019. 

Παρακαλείςτε όπωσ,  

 εγκρίνετε τθν παραπάνω υπθρεςία με ανάκεςθ μζςω δθμόςιασ πρόςκλθςθσ 
πρόχειρου διαγωνιςμοφ, 

 εγκρίνετε τουσ όρουσ τεχνικϊν  προδιαγραφϊν, ςυγγραφισ υποχρεϊςεων τθσ 
δθμόςιασ πρόςκλθςθσ τθσ παραπάνω υπθρεςίασ, 

  εγκρίνετε τθν διάκεςθ πίςτωςθσ ποςοφ 3.720,00 € (με ΦΠΑ 24%) για παροχι 
υπθρεςιϊν security ςτθν διοργάνωςθ του Παγκοςμίου  χολικοφ Πρωτακλιματοσ 
Μπάςκετ  

  εξουςιοδοτιςετε τον πρόεδρο τθσ ΑΑΗ ΕΕ ΟΣΑ, για τθν υπογραφι   του 
ςυμφωνθτικοφ ανάκεςθσ. 
   

ΣΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ  
Αφοφ ζλαβε υπόψθ  

1. Σθν ειςιγθςθ του προζδρου.   
2. Σισ απόψεισ των μελϊν του Δ. 

 
ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  Να εγκρίνει  τθν παραπάνω υπθρεςία με ανάκεςθ μζςω δθμόςιασ πρόςκλθςθσ 
πρόχειρου διαγωνιςμοφ, 

 Να εγκρίνει  τουσ όρουσ τεχνικϊν  προδιαγραφϊν, ςυγγραφισ υποχρεϊςεων τθσ 
δθμόςιασ πρόςκλθςθσ τθσ παραπάνω υπθρεςίασ, 

 Να εγκρίνει  τθν διάκεςθ πίςτωςθσ ποςοφ 3.720,00 € (με ΦΠΑ 24%) για παροχι 
υπθρεςιϊν security ςτθν διοργάνωςθ του Παγκοςμίου  χολικοφ Πρωτακλιματοσ 
Μπάςκετ, 

 Να εξουςιοδοτιςει  τθν Επιτροπι Προμθκειϊν και Ζργων τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ να 
προχωριςει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ υπθρεςίασ, 

 Να εξουςιοδοτιςει  τον πρόεδρο τθσ ΑΑΗ ΕΕ ΟΣΑ, για τθν υπογραφι   του 
ςυμφωνθτικοφ ανάκεςθσ. 

ςφμφωνα με τα παρακάτω:  

 

  

Α. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Η παροχι υπθρεςιϊν εποπτείασ (security)   (CPV 79710000-4) για τισ ανάγκεσ του Παγκόςμιου χολικοφ 
Πρωταθλήματοσ Μπάςκετ 2019 κατά τθν χρονικι περίοδο από 12 – 19 Απριλίου 2018 με  
προχπολογιςκζν ποςό 3.720,00 € (ήτοι:  3.000,00€ + 720,00 € = 3.720,00 €).  Η υπθρεςία κα παραςχεκεί 
ςτισ ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ, όπου και κα διεξαχκεί το Παγκόςμιο χολικό Πρωτάθλημα Μπάςκετ 2019, 
ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 
 

Οι υπθρεςίεσ κα παραςχεκοφν ςε  βάρδιεσ τισ παρακάτω ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ: 

ΝΖΟ ΚΛΕΙΣΟ  ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ  2 ΑΟΡΑΚΙΑ, ΚΛΕΙΣΟ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΤΡΗ, ΚΛΕΙΣΟ 
ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ ΑΣΕΙ ΕΣΑΤΡΩΜΕΝΟ, ΚΛΕΙΣΟ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΡΗΣΗ, ΚΛΕΙΣΟ 
ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ ΛΙΝΣΟ – ΕΑΚΗ, ΚΛΕΙΣΟ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ ΧΕΡΟΝΝΗΟΤ, ΚΛΕΙΣΟ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ ΑΡΧΑΝΏΝ 
ΑΣΕΡΟΤΙΩΝ (ενδεικτικά αναφζρεται  πρόγραμμα και βάρδιεσ):  
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ελίδα 3 

 

12-Απρ 13-Απρ 14-Απρ 15-Απρ 16-Απρ 

ΚΛΕΙΣΟ  ΓΤΜΝΑΣΘΡΙΟ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓ. ΠΡΩΙ ΑΠΟΓ. ΠΡΩΙ ΑΠΟΓ. ΠΡΩΙ ΑΠΟΓ. ΠΡΩΙ ΑΠΟΓ. 

ΝΖΟ ΚΛΕΙΣΟ  ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ  2 ΑΟΡΑΚΙΑ X Χ 2 5 2 0 2 0 X X 

ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΤΡΗ X X 1 0 1 0 1 0 X X 

Α.ΣΕΙ ΕΣΑΤΡΩΜΕΝΟ X X 1 0 1 0 1 0 X X 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΡΗΣΗ X X 1 0 1 0 1 0 X X 

ΛΙΝΣΟ - ΕΑΚΗ X X 1 0 1 0 1 0 X X 

ΧΕΡΟΝΝΗΟΤ X χ 1 0 1 0 1 0 X X 

ΑΡΧΑΝΏΝ ΑΣΕΡΟΤΙΩΝ X X 1 0 1 0 1 0 X X 

 

X X 8 5 8 X 8 X X X 
 

 

 

17-Απρ 18-Απρ 19-Απρ 

ΚΛΕΙΣΟ  ΓΤΜΝΑΣΘΡΙΟ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓ. ΠΡΩΙ ΑΠΟΓ. ΠΡΩΙ ΑΠΟΓ. 

ΝΖΟ ΚΛΕΙΣΟ  ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ  2 ΑΟΡΑΚΙΑ 2 1 2 1 2 6 

ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΤΡΗ 1 1 1 1 1 0 

Α.ΣΕΙ ΕΣΑΤΡΩΜΕΝΟ 1 1 1 1 1 0 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΡΗΣΗ 1 1 1 1 1 0 

ΛΙΝΣΟ - ΕΑΚΗ 1 1 1 1 1 0 

ΧΕΡΟΝΝΗΟΤ 1 1 1 1 1 0 

ΑΡΧΑΝΏΝ ΑΣΕΡΟΤΙΩΝ 1 1 1 1 1 0 

 

8 7 8 7 8 6 

ημειϊνεται ότι ςυνολικά το ωράριο κάλυψησ πρωινήσ και απογευματινήσ βάρδιασ είναι από 09:00-
20:00  και  ότι  το ωράριο απογευματινήσ κάλυψησ   είναι από 14:00-20:00 ή 15:00-22:00 ςτισ 13/4 και 
19/4.  Σο ακριβζσ πρόγραμμα θα δοθεί ςτον ανάδοχο από τον εντολζα ςφμφωνα με τισ  ανάγκεσ που θα 
προκφψουν 

Σο προςωπικό που κα απαςχολθκεί ςτισ παραπάνω υπθρεςίεσ κα πρζπει να πλθροί όλεσ τισ 
προδιαγραφζσ προςωπικοφ αςφαλείασ (ςτολι, εκπαίδευςθ, πιςτοποίθςθ) και ςφμφωνα με τθν νομοκεςία 
που διζπει τισ αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ. Η εταιρεία ανάδοχοσ κα ζχει τθν ευκφνθ ςυντονιςμοφ του 
προςωπικοφ για το πρόγραμμα και τισ υπθρεςίεσ που κα παρζχει και κα πρζπει να προςκομίςει εμπειρία 
για ανάλογεσ υπθρεςίεσ. 

Β. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΕΜΑΧΙΑ ΚΟΣΟ 

  

Μ. ΤΝΟΛΑ ΦΠΑ 24% ΤΝΟΛΑ 

Τπθρεςίεσ Εποπτείασ 
Παγκόςμιο χολικό 
Πρωτάκλθμα Μπάςκετ 2019 
ISF 12-19/4/2019 

1 3.000,00 € 3.000,00 € 720,00 3.720,00 € 

   3.000,00 € 720,00 3.720,00 € 
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ελίδα 4 

 Τ Γ Γ Ρ Α Φ Θ   Τ Π Ο Χ Ρ Ε Ω  Ε Ω Ν 
 

ΑΡΘΡΟ  1ο 

Αντικείμενο τησ  Τπηρεςίασ 
Η παροχι υπθρεςιϊν εποπτείασ (security)   (CPV 79710000-4) για τισ ανάγκεσ του Παγκόςμιο χολικό 
Πρωτάθλημα Μπάςκετ 2019 κατά την περίοδο από 12 – 19 Απριλίου 2018 με  προχπολογιςκζν ποςό 
3.720,00 € (ήτοι:  3.000,00€ + 720,00 € = 3.720,00 €).  Η υπθρεςία κα παραςχεκεί ςτισ ακλθτικζσ 
εγκαταςτάςεισ  ,όπου και κα διεξαχκεί το Παγκόςμιο χολικό Πρωτάθλημα Μπάςκετ 2019, ςφμφωνα με 
τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 
 

ΑΡΘΡΟ  2ο 

Ιςχφουςεσ διατάξεισ: 

  Η διενζργεια τθσ προμικειασ 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».  
 

ΑΡΘΡΟ  3ο   

ΑΠΟΦΑΕΙ  

 Σθν με αρικμό πρωτ. 16/2016 απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ  Ανάπτυξθ Ακλθτιςμοφ 
Ηρακλείου, για τον οριςμό τθσ Επιτροπισ Προμθκειϊν και Ζργων τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ. 

 Σθν με αρικμό πρωτ. ###/##  απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ  Ανάπτυξθ Ακλθτιςμοφ 
Ηρακλείου για τθν παραπάνω  υπθρεςία. 

 Σον προχπολογιςμό τρζχοντοσ ζτουσ 2019 τθσ Ανάπτυξθ Ακλθτιςμοφ Ηρακλείου ΑΕ ΟΣΑ, από όπου 

και κα αντλθκεί θ δαπάνθ των   3.720,00 €   με ΦΠΑ 24%.     
 

ΑΡΘΡΟ  4ο   

Σρόποσ εκτζλεςησ τησ υπηρεςίασ: 
       Η εκτζλεςθ τθσ προμικειασ 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 των 
Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν που ζχουν εγκρικεί για τθν εν λόγω υπθρεςία. 
 
ΑΡΘΡΟ  5ο 

υμβατικά ςτοιχεία κατά ςειρά ιςχφοσ: 
Α)  υγγραφι Τποχρεϊςεων. 
Β)  Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ.  
Γ)  Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ. 
Δ)  Σιμολόγιο Προςφοράσ. 
 
ΑΡΘΡΟ 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. 
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  Γ)  Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/86 υπογεγραμμζνθ από το νόμιμο εκπρόςωπο τθσ επιχείρθςθσ ςτθν 
οποία κα δθλϊνουν ότι: Έχουν λάβει γνώςει των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, τησ ςυγγραφήσ 
υποχρεώςεων και του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ τησ προμήθειασ και ςυμφωνοφν με αυτοφσ. 

  Δ)  υμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τον νόμιμο εκπρόςωπο τθσ επιχείρθςθσ ζντυπο με τθν 
οικονομικι προςφορά. Η 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)    Πιςτοποιθτικό ότι θ επιχείρθςθ παροχισ υπθρεςιϊν λειτουργεί νόμιμα 
  Σ)  Τπεφκυνθ διλωςθ του εκπροςϊπου ότι θ επιχείρθςθ μπορεί  να παράςχει τισ  ηθτοφμενεσ 

υπθρεςίεσ εποπτείασ – αςφάλειασ  με ειδικευμζνο και πιςτοποιθμζνο προςωπικό. 
  
ΑΡΘΡΟ 7ο 
Αξιολόγηςη προςφορϊν –Ανάθεςη τησ υπηρεςίασ: 
        Η 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. Η ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ κα γίνει με απόφαςθ του προζδρου τθσ ΑΑΗ 
ΑΕ ΟΣΑ (μετά από εξουςιοδότθςθ του Δ). 
 
Άρθρο 8ο  
Ανακοίνωςη αποτελζςματοσ ςε προςφζροντεσ. 
Η 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. 
 
ΑΡΘΡΟ  9ο 

Δικαιολογητικά Κατακφρωςησ: 
            Ο Μειοδότθσ τθσ προμικειασ 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 προμικειασ μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν. 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο 
Παράδοςη:  
Σα παραδοτζα  τθσ παροφςασ κα γίνουν ςφμφωνα με πρόγραμμα που κα δοκεί ςτον ανάδοχο  από τον 
εντολζα, με ευκφνθ και δαπάνεσ 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 των παραδοτζων  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 11ο  
Σρόποσ πληρωμήσ – απαιτοφμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου:  
Η εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ κα γίνει μετά τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν .  
Σα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι τα εξισ: 
A)      Σιμολόγιο του   αναδόχου. 
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Β)    Πρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ από τθν Επιτροπι παραλαβισ τθσ ΑΑΗ 
ΑΕ ΟΣΑ 

Γ)     Πιςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ.   
 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
Σιμή:  Η τιμι δίνεται ςε ΕΤΡΩ € 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 
προμικειασ  ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτθν παροφςα μελζτθ. 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
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 
ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ. 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο 
Παράδοςη παραδοτζων  ( Χρόνοσ, Σόποσ, Σρόποσ):  Ωσ ςυνολικόσ  χρόνοσ παράδοςθσ & λειτουργίασ  , 
ορίηεται το χρονικό διάςτθμα από 12-19 Απριλίου 2019. 
 

 

Ζγινε  αποφαςίςτηκε και υπογράφηκε 
Ο Πρόεδροσ                           Σα Μζλη 

Ακολουθοφν οι υπογραφζσ) 

Ακριβζσ αντίγραφο ατελζσ για Δημ. Τπηρεςία 
Θράκλειο   14/03/2019 

 

Ο Γραμματζασ 
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