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«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ»                                                                                      

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ                                                                                                    

                                                                                                 

Ταχ. ∆/νση: 1ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης-Λουτρών 

Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη 

Τηλ.: +302251022873, +302251045577 (εσωτ. 4) 

Fax : +302251045575 

Εmail: procurement@iliaktida-amea.gr 

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών 

Αρμόδιοι υπάλληλοι : Ρόκου Ίρις 

Κουτλής Γεώργιος                                           

 

Μυτιλήνη, 11/06/2020 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για προσφορές για τη διαμόρφωση αύλειου χώρου, την κατασκευή 

παιδικής χαράς, την ανακαίνιση εσωτερικών χώρων του κτιρίου TAPUAT 1 και τη βαφή 

των όψεων του κτιρίου TAPUAT 2 στη Λάρσο Μυτιλήνης, ως συνέχεια της υπ’ αρ.4/2020 

πρόσκλησης 

 

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης - Λουτρών, Τ.Κ. 

81100, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για τη διαμόρφωση αύλειου χώρου, την κατασκευή 

παιδικής χαράς, την ανακαίνιση εσωτερικών χώρων του κτιρίου TAPUAT 1 και τη βαφή των όψεων 

του κτιρίου TAPUAT 2 στην περιοχή της Λάρσου Μυτιλήνης στο πλαίσιο του έργου που υλοποιεί η 

«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. για το οικονομικό έτος 2020 "Integrated Child and Family Support Hub 

(TAPUAT) and non-formal education for refugee and migrant women and children in Lesvos" που 

υλοποιεί σε συνεργασία με τη UNICEF. 

 

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2020, στις 

14:00. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις προσφορές τους (με υπογραφή, σφραγίδα, 

ημερομηνία) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου procurement@iliaktida-amea.gr, να 

παραδώσουν στα γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. σε κλειστό φάκελο την προσφορά υπόψιν 
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Τμήματος Προμηθειών ή να τις αποστείλουν ταχυδρομικά στα γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. (1ο 

χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης - Λουτρών), με σφραγίδα ταχυδρομείου έως τη λήξη της προθεσμίας. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσφορές που υποβάλλονται με άλλο τρόπο από τον προαναφερθέντα δεν θα 

λαμβάνονται υπόψη. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως ώστε να ληφθούν εντός της 

προθεσμίας. Στην περίπτωση που στείλετε την προσφορά σας ταχυδρομικά είναι απαραίτητο να 

ενημερώσετε την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και τηλεφωνικά ή μέσω email. 

 

Προσφορές γίνονται αποδεκτές μόνο για το σύνολο των εργασιών της παρούσας πρόσκλησης. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών 

εφόσον αυτές πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης. 

Οι εργασίες θα παρασχεθούν βάσει του σχεδίου διαμόρφωσης του χώρου (τοπογραφικό) 

επισυναπτόμενη στην παρούσα πρόσκληση ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 

Δίνεται η δυνατότητα, πριν από την υποβολή της προσφοράς, επιτόπιας επίσκεψης του χώρου από 

τους ενδιαφερόμενους τη Δευτέρα 15-06-2020, μετά τις 13:00, αποκλειστικά κατόπιν επικοινωνίας 

με την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

 

Απαιτήσεις: Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του παραπάνω έργου, καλεί τους 

ενδιαφερόμενους εξωτερικούς συνεργάτες να υποβάλλουν προσφορές για τις ακόλουθες εργασίες: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
1. Κοπή θάμνων, κλάδεμα δένδρων και κοπή χόρτων 

Η κοπή των χόρτων θα γίνει καθολικά σε όλο το χώρο επιφάνειας περίπου 1.500m2. Θα γίνει κοπή 

και ξερίζωμα των άγριων θάμνων, καθώς και κλάδεμα και καθαρισμός όλων των δένδρων που 

υπάρχουν στο χώρο, σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης. Τα προϊόντα κοπής θα 

απομακρυνθούν από το χώρο, όπως και όλα τα προϊόντα κοπής θάμνων και κλαδεμάτων.  

2. Διαμόρφωση του χώρου, διάστρωση 

Η επιφάνεια του γηπέδου θα διαμορφωθεί καθολικά με μηχανικά μέσα. Θα γίνει επιπέδωση του 

χώρου έως ότου η επιφάνεια του χώρου να διαμορφωθεί και η επιφάνεια του εδάφους να είναι 

ενιαία, ομαλή και κατάλληλη προς χρήση. 

3. Υπόβαση του δρόμου των μονοπατιών και της παιδικής χαράς (60m3) 

Στους χώρους της παιδικής χαράς του δρόμου που συνδέει τα δύο (2) κτίρια TAPUAT και τα 

μονοπάτια, μετά τη διαμόρφωση εδάφους θα κατασκευαστεί υπόβαση από υλικά λατομείου 3Α 

μέσους πάχους 10cm και θα συμπυκνωθεί με οδοστρωτήρα για την συμπύκνωση των υλικών σε 

βαθμό 90% κατά proctor. Τα μονοπάτια θα διαμορφωθούν στις θέσεις που υποδεικνύονται στην 

κάτοψη της μελέτης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). Το πλάτος των μονοπατιών θα είναι περίπου 80cm.  
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4. Διάστρωση της παιδικής χαράς και των μονοπατιών με γαρμπίλι (7m3) 

Μετά τη διαμόρφωση των μονοπατιών και τη δημιουργία υπόβασης, όλη η επιφάνεια του χώρου της 

παιδικής χαράς και οι επιφάνειες των μονοπατιών σε όλο το πλάτος και μήκος τους θα διαστρωθούν 

με γαρμπίλι πάχους περίπου 5cm.  

5. Περίφραξη (20mm) 

Προκειμένου να οριοθετηθεί ο χώρος χρήσης από το υπόλοιπο τμήμα του οικοπέδου θα 

κατασκευαστεί ξύλινη περίφραξη μήκους 20m και ύψους 1,20m στο όριο του διαμορφούμενου 

χώρου. Η κατασκευή της περίφραξης θα γίνει από ξυλεία τύπου Σουηδίας και η κατασκευή θα γίνει 

σύμφωνα με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες του σχεδίου περίφραξης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ). 

6. Περιζώματα δένδρων (14τμχ.) 

Στα δεκατέσσερα (14) δέντρα που υφίστανται εντός του υπό διαμόρφωση χώρου θα κατασκευαστούν 

περιζώματα  από συμπαγές τούβλα σε κυκλική μορφή με διαμορφούμενη διάμετρο 2m έως 3m σε 

σχέση με τον κορμό του δένδρου. Τα τούβλα θα εγκιβωτιστούν σε κάθετη σχέση με το έδαφος κατά 

το ένα τρίτο, εντός του εδάφους και σε κυκλική διάσταση.  

7. Επένδυση δρόμων με τσιμεντόπλακες (85m2) 

Οι  διάδρομοι θα επενδυθούν με έγχρωμες τσιμεντόπλακες διαστάσεων 40x40cm σε διαμορφούμενο 

πλάτος 80cm σε ξηρά μορφή και γέμιση των αρμών με γαρμπίλι. 

8. Προμήθεια και τοποθέτηση κούνιας  (1τμχ.) 

Προμήθεια και τοποθέτηση κούνιας δύο (2) θέσεων από μεταλλικό σκελετό με προδιαγραφές κατά 

ELOT EN 1176, διαστάσεων 350x192x243cm, αντοχής 150kg ανά κούνια. 

Είναι απαραίτητο να κατατεθούν μαζί με την προσφορά οι προδιαγραφές και το σχετικό 

φωτογραφικό υλικό της προτεινόμενης κούνιας, καθώς και οι σχετικές βεβαιώσεις (CERTIFICATE 

CONTROL) έγκρισης της κατασκευής από το εργοστάσιο κατασκευής της εν λόγω κούνιας.  

9. Προμήθεια και τοποθέτηση τραμπάλας (1τμχ.) 

Προμήθεια και τοποθέτηση τραμπάλας δύο (2) θέσεων από μεταλλικό σκελετό με προδιαγραφές 

κατά ELOT EN 1176. 

Είναι απαραίτητο να κατατεθούν μαζί με την προσφορά οι προδιαγραφές και το σχετικό 

φωτογραφικό υλικό της προτεινόμενης τραμπάλας, καθώς και οι σχετικές βεβαιώσεις (CERTIFICATE 

CONTROL) έγκρισης της κατασκευής από το εργοστάσιο κατασκευής της εν λόγω τραμπάλας.  

10. Προμήθεια τοποθέτηση παγκάκια (8τμχ.) 

Προμήθεια και τοποθέτηση οκτώ (8) παγκακίων τριών (3) θέσεων από μεταλλικό σκελετό με 

προδιαγραφές κατά ΕLOT 1176. 

Είναι απαραίτητο να κατατεθούν μαζί με την προσφορά οι προδιαγραφές και το σχετικό 

φωτογραφικό υλικό του προτεινόμενου παγκακίου, καθώς και οι σχετικές βεβαιώσεις (CERTIFICATE 

CONTROL) έγκρισης της κατασκευής από το εργοστάσιο κατασκευής του εν λόγω παγκακίου.  
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11. Προμήθεια και τοποθέτηση τσουλήθρας (1τμχ.) 

Προμήθεια και τοποθέτηση τσουλήθρας από μεταλλικό σκελετό με προδιαγραφές κατά  ELOT 1176, 

διαστάσεων 375x80x250cm. 

Είναι απαραίτητο να κατατεθούν μαζί με την προσφορά οι προδιαγραφές και το σχετικό 

φωτογραφικό υλικό της προτεινόμενης τσουλήθρας, καθώς και οι σχετικές βεβαιώσεις (CERTIFICATE 

CONTROL) έγκρισης της κατασκευής από το εργοστάσιο κατασκευής της εν λόγω τσουλήθρας.  

12. Επισκευή κουφωμάτων στο κτίριο TAPUAT 1 (1τμχ.) 

Θα ελεγχθούν και θα επισκευαστούν όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά κουφώματα του κτιρίου 

TAPUAT 1. 

Ήτοι στερέωση όλων των ξύλινων θυρών όπου απαιτείται επισκευή και τυχόν αντικατάσταση 

κλειδαριών σε όποια κουφώματα του κτιρίου απαιτείται. Γενικώς θα ελεγχθούν όλα τα κουφώματα 

και θα επισκευαστούν προκειμένου να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία προς χρήση. Επίσης θα 

ελεγχθούν και θα επισκευαστούν όλα τα εξωτερικά κουφώματα αλουμινίου. 

13. Τοποθέτηση εξαερισμού στις αίθουσες του κτιρίου του TAPUAT 1 (6τμχ.) 

Στις αίθουσες του ισογείου και του ορόφου του κτιρίου TAPUAT 1 που δεν υπάρχουν ανοιγόμενα 

παράθυρα, θα τοποθετηθούν έξι (6) ηλεκτρικοί ανεμιστήρες εξαερισμού των χώρων. Οι ανεμιστήρες 

θα είναι τύπου: S&P, τζαμιού, 900m3/h, ένταση θορύβου: 45dB και διαμέτρου (οπή εγκατάστασης) 

270mm. 

14. Χρωματισμοί εσωτερικοί στο κτίριο TAPUAT 1, του ισογείου ορόφου (930m2) 

Θα γίνουν χρωματισμοί (με πλαστικό χρώμα) σε όλες τις επιφάνειες των τοίχων των χώρων υγιεινής 

που δε θα έχουν επιστρωθεί με πλακίδια, σε δύο (2) τουλάχιστον στρώσεις, μέχρις ότου η επιφάνεια 

γίνει ομοιόχρωμη, χωρίς σκιάσεις, λεκέδες ή αποτυπώματα της βούρτσας. Όλα τα υλικά που θα 

χρησιμοποιηθούν θα είναι αρίστης ποιότητας, βιομηχανικού τύπου, αναγνωρισμένων οίκων 

κατασκευής εγχώριας προέλευσης και της απολύτου έγκρισης του εκπροσώπου της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 

Α.Μ.Κ.Ε. Η βαφή θα είναι τύπου VIVECHROM - VITEX - KRAFT ή παρόμοιων της έγκρισης της 

υπηρεσίας, σε χρώμα - απόχρωση επιλογής της επίβλεψης. Κατά την εκτέλεση των χρωματισμών 

πρέπει να προφυλάσσονται από λέρωμα οι επιστρώσεις πλακιδίων (δάπεδα, τοίχοι), τα κουφώματα 

κλπ., και να παραδοθούν τελείως καθαρά. Στην εργασία αυτή περιλαμβάνονται και οι εργασίες 

αποκατάστασης επιχρισμάτων επιπέδωσης επιφανειών, η αποκατάσταση και σφράγισμα των 

τραυματισμών των τοίχων από γυψοσανίδες  και γενικώς ότι μερεμέτια απαιτούνται για τη 

διαμόρφωση όλων των τοίχων για βαφή. Οι χρωματισμοί θα γίνουν σε επιφάνειες επίπεδες (με 

στοκάρισμα σε τυχόν ανωμαλίες της επιφάνειας) και τέλεια ξηρές και καμία στρώση δε θα 

εφαρμοστεί χωρίς να έχει στεγνώσει τελείως η προηγούμενη. 

15. Χρωματισμοί εξωτερικοί στο κτίριο TAPUAT 2, όψεων (350m2) 

Θα γίνουν χρωματισμοί (με πλαστικό ακρυλικό) στις επιφάνειες των εξωτερικών τοίχων στο τμήμα 

κτιρίου που έχει ενοικιαστεί από την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., σε δύο (2) τουλάχιστον στρώσεις, μέχρις 
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ότου η επιφάνεια γίνει ομοιόχρωμη, χωρίς σκιάσεις, λεκέδες ή αποτυπώματα της βούρτσας. Όλα τα 

υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αρίστης ποιότητας, βιομηχανικού τύπου, αναγνωρισμένων 

οίκων κατασκευής εγχώριας προέλευσης και της απολύτου έγκρισης του εκπροσώπου της 

«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. Στην εργασία αυτή περιλαμβάνονται και οι εργασίες αποκατάστασης 

επιχρισμάτων επιπέδωσης επιφανειών και γενικώς ότι μερεμέτια απαιτούνται για τη διαμόρφωση 

των τοίχων προκειμένου να είναι κατάλληλα για βαφή. Η βαφή θα είναι τύπου VIVECHROM - VITEX – 

KRAFT ακριλικό χρώμα ή παρόμοιων της έγκρισης της υπηρεσίας, σε χρώμα - απόχρωση επιλογής της 

επίβλεψης του έργου.  

Οι χρωματισμοί θα γίνουν σε επιφάνειες επίπεδες (με στοκάρισμα σε τυχόν ανωμαλίες της 

επιφάνειας) και τέλεια ξηρές και καμία στρώση δε θα εφαρμοστεί χωρίς να έχει στεγνώσει τελείως η 

προηγούμενη. 

 

Την έρευνα, την προμήθεια, καθώς και το κόστος προμήθειας των υλικών, αναλώσιμων, κ.α. τα 

αναλαμβάνει ο εξωτερικός συνεργάτης, κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο εκπρόσωπο της 

«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

Το έντυπο της προσφοράς πρέπει να ακολουθεί το επισυναπτόμενο πρότυπο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), να 

φέρει την ημερομηνία συμπλήρωσης, την υπογραφή του προσφέροντα και τη σφραγίδα του 

εκπροσώπου της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. Απαραίτητη προϋπόθεση να συμπληρωθούν τα πεδία «τιμή» 

(η τιμή αφορά στην αξία συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), «περιγραφή» της κάθε υπηρεσίας, 

καθώς και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν (η περιγραφή δύναται απλά να επιβεβαιώνει την 

τήρηση των προδιαγραφών της παρούσας πρόσκλησης) και να επισυναφθεί το αντίστοιχο 

φωτογραφικό υλικό. Οι αναφερόμενες εργασίες στο πρότυπο οικονομικής προσφοράς νοείται ότι 

ακολουθούν και συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην 

πρόσκληση. Ο προσφοροδότης δεσμεύεται για αυτό με την υποβολή της προσφοράς του.  

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, εάν τα προϊόντα που προμηθεύτηκε η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

αποδειχθούν ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στα διαφημιζόμενα χαρακτηριστικά, ο 

συνεργάτης οφείλει να τα αντικαταστήσει, να μειώσει την τιμή ή να επιστρέψει τα χρήματα. 

 

Χρονική διάρκεια παροχής υπηρεσιών: Η διάρκεια παροχής υπηρεσιών ορίζεται από την ημέρα 

υπογραφής των συμφωνητικών έως την παράδοση του έργου. Οι εργασίες 12 εως 15 θα πρέπει να 

ολοκληρωθούν εντός μίας εβδομάδας από την υπογραφή της σύμβασης. Όλες οι υπόλοιπες 

εργασίες (1-11) θα πρέπει να ολοκληρωθούν ως και (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Επισημαίνεται ότι η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δικαιούται να προβεί οποτεδήποτε πριν την ολοκλήρωση 

των εργασιών, σε έγγραφη καταγγελία της σύμβασης με τον εξωτερικό συνεργάτη και απαλλάσσεται 

από την υποχρέωσή της να καταβάλλει τυχόν εναπομείναν υπόλοιπο του δεσμευθέντος ποσού, υπό 
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την προϋπόθεση ότι έχει εκπληρώσει μέχρι την ημέρα εκείνη όλες τις υποχρεώσεις της δυνάμει της 

εν λόγω σύμβασης.  

Η παροχή των εργασιών θα γίνει στην περιοχή της Λάρσου Μυτιλήνης. 

 

Προϋπολογιζόμενο κόστος υπηρεσιών: Το συνολικό κόστος για την παροχή των ανωτέρω εργασιών 

διαμόρφωσης του χώρου παιδικής χαράς και του περιβάλλοντος χώρου, την ανακαίνιση εσωτερικών 

χώρων του κτιρίου TAPUAT 1 και την αποκατάσταση και βαφή των όψεων του κτιρίου TAPUAT 2 

εκτιμάται σε είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000€) συμπεριλαμβανομένου του μειωμένου Φ.Π.Α. 

παραμεθορίου. Το κόστος υπολογίζεται κατ’ εκτίμηση και δεν αποτελεί όριο ως προς το ύψος των 

προσφορών που θα κατατεθούν. Για την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών ή τροποποιήσεων του έργου 

για την καλή εκτέλεση αυτού, προβλέπεται η δυνατότητα υπογραφής συμπληρωματικής σύμβασης 

με τον ίδιο ανάδοχο ποσού έως δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης, μόνο κατόπιν 

συμφωνίας με το αρμόδιο προσωπικό της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε.  

 

Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν ξεκάθαρα: 

 Κόστος της εκάστοτε εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε ΕΥΡΩ (€)  

 Συνολικό κόστος εργασιών συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

 Οι τιμές θα πρέπει να είναι καθαρές, δηλαδή μετά την αφαίρεση οποιονδήποτε εκπτώσεων. Σε 

περίπτωση που υπάρχει έκπτωση θα πρέπει το ποσό της έκπτωσης να αναφέρεται ξεχωριστά. 

 Περιγραφή προδιαγραφών / σύνθεσης υπηρεσίας και υλικών. Απαραίτητο να επισυναφθεί 

σχετικό φωτογραφικό υλικό. 

 Χρονοδιάγραμμα εργασιών. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν το χρόνο έναρξης και το χρόνο 

ολοκλήρωσης των εργασιών αναλυτικά, με ανώτατο όριο το διάστημα των δύο (2) μηνών για τις 

εργασίες 1 έως 11 και της μίας (1) εβδομάδας για τις εργασίες 12 έως 15 

 

Χρονοδιάγραμμα εργασιών: 

 Χρονοδιάγραμμα εργασιών. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν το χρόνο έναρξης και το χρόνο 

ολοκλήρωσης των εργασιών αναλυτικά, με ανώτατο όριο το διάστημα των δύο (2) μηνών για τις 

εργασίες 1 έως 11 και της μίας (1) εβδομάδας για τις εργασίες 12 έως 15 

 Οποιαδήποτε καθυστέρηση πέραν του χρονοδιαγράμματος που θα αναφέρεται στην προσφορά, 
δύναται να επιφέρει κύρωση στον ανάδοχο των εργασιών, έως και μισό τις εκατό (0.5%) της αξίας 
της σύμβασης ανά εργάσιμη ημέρα καθυστέρησης, εκτός και αν η όποια καθυστέρηση έχει 
αιτιολογηθεί από τον ανάδοχο και έχει γίνει γραπτώς αποδεκτή από την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

 

Πληροφορίες προς προσφοροδότες: 
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 Από πλευράς των εξωτερικών συνεργατών, απαιτείται διεξοδικός έλεγχος για την ορθή περάτωση 
των εργασιών. 

 Οι εξωτερικοί συνεργάτες δεσμεύονται για την παροχή εγγύησης της καλής λειτουργίας του 
έργου για τα επόμενα δύο (2) έτη από την ολοκλήρωσή του. Ο ανάδοχος της εργασίας δεσμεύεται 
να επισκευάσει πλήρως και να καταστήσει απόλυτα λειτουργικό, με δική του δαπάνη, 
οποιαδήποτε βλάβη της εγκατάστασης προκύψει κατά την διάρκεια των δύο (2) ετών.  

 Τυχόν τραπεζικές χρεώσεις βαρύνουν τον εξωτερικό συνεργάτη. 

 Κάθε προσφέρων πρέπει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των εργασιών. 

 Τυχόν έξοδα αποστολής επιβαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. 

 Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν στη Λάρσο Μυτιλήνης. 

 Ο προμηθευτής δεσμεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, να τηρεί εμπιστευτικές, έναντι των τρίτων, 

όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του με την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

 Με την κατάθεση προσφοράς, ο προσφέρων συναινεί ότι η οικονομική προσφορά του (χωρίς την 

αναφορά σε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία ή/και επωνυμία) δύναται να κοινοποιηθεί σε 

τρίτους, πέρα από τον χρηματοδότη του προγράμματος ή άλλες Δημόσιες Αρχές, καθώς και 

έκτακτων ή τακτικών ελέγχων, στο πλαίσιο της απόλυτης διαφάνειας που χαρακτηρίζει την 

πολιτική προμηθειών της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. Ειδικώς για τους διαγωνισμούς που υπόκεινται 

στο νόμο 4412/16, επισημαίνεται ότι ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες 

δημοσιότητας (πλήρης δημοσίευση στοιχείων προσφοροδοτών και οικονομικών προσφορών). 

 

Λάθη, παραλείψεις, ανακρίβειες: Οι εξωτερικοί συνεργάτες δε δικαιούνται να βασίζουν 

οποιαδήποτε απαίτησή τους σε λάθη, παραλείψεις ή ανακρίβειες που προέκυψαν λόγω αμέλειας 

των προσφοροδοτών, καθώς και να διορθώσουν τις προσφορές που έχουν καταθέσει, εκτός αν οι 

προσφορές κατατέθηκαν πριν από διευκρινιστική ανακοίνωση της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και μόνο σε 

εκείνη την περίπτωση που η διόρθωση αφορά στη συγκεκριμένη διευκρίνιση. 

 

Το δικαίωμα της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε ή και όλες τις 

προσφορές: Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει 

οποιαδήποτε προσφορά, να ακυρώσει τη διαδικασία παροχής υπηρεσιών ή να απορρίψει όλες τις 

προσφορές ανά πάσα στιγμή πριν από την ανάθεση της σύμβασης, χωρίς να επιρρίπτεται 

οποιαδήποτε ευθύνη στους προσφοροδότες ή να υποχρεούται η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. να τους 

ενημερώσει. 

 

Διεφθαρμένες, δόλιες και καταναγκαστικές πρακτικές:  

 H «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. απαιτεί από το προσωπικό, τους κατασκευαστές, τους προμηθευτές ή 

τους διανομείς της να τηρούν τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας κατά την ανάθεση και 
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εκτέλεση όλων των συμβάσεων. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. απορρίπτει κάθε πρόταση που 

υποβάλλεται από τους συνεργάτες ή, όπου χρειάζεται, τερματίζει τη σύμβασή τους, εάν 

αποδειχθεί ότι έχουν εμπλακεί σε διεφθαρμένες, δόλιες, συμπαιγνείς ή καταναγκαστικές 

πρακτικές. 

 Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. έχει αποφασίσει να υποστηρίξει τη διεθνή απαγόρευση κατά των ναρκών 

κατά προσωπικού. Οι νάρκες κατά προσωπικού έχουν σκοτώσει ή καταστήσει ανάπηρους και 

συνεχίζουν να σκοτώνουν πολλούς πρόσφυγες. Μεγάλο μέρος των θυμάτων των ναρκών είναι 

γυναίκες και παιδιά, ενώ οι νάρκες αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την επιστροφή των 

προσφύγων. Συνεπώς, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δε συναλλάσσεται εν γνώσει της με εταιρείες οι 

οποίες κατασκευάζουν, πωλούν ή διαχειρίζονται νάρκες κατά προσωπικού ή μέρη / ανταλλακτικά 

τους. Η υποβολή της προσφοράς αποτελεί και εγγύηση εκ μέρους του προσφοροδότη πως ο 

ίδιος, ή τα συνδεδεμένα με αυτόν μέρη, δε σχετίζονται με κατασκευή ή εμπόριο ναρκών κατά 

προσωπικού. Τυχόν ψευδής δήλωση θα οδηγεί σε ακύρωση της σύμβασης με την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 

Α.Μ.Κ.Ε. 

 

Επιλογή εξωτερικού συνεργάτη: Οι προσφορές θα εξεταστούν στο σύνολο των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. Συνεπώς, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. θα αποδεχθεί μόνο εκείνες τις προσφορές που 

περιλαμβάνουν το σύνολο των εργασιών. Οι υπηρεσίες θα αξιολογηθούν και θα επιλεγούν βάσει του 

κόστους τους. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των 

εργασιών, εφόσον πληρούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης και δεν υπερβαίνεται ο χρόνος παράδοσης του έργου. 

Ο συνεργάτης που ανταποκρίνεται στις προαναφερθείσες απαιτήσεις και έχει υποβάλει τη 

χαμηλότερη συνολική τιμή, θα επιλέγεται και θα του ανατίθεται η σύμβαση. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

θα ειδοποιήσει τον επιλεγμένο εξωτερικό συνεργάτη εγγράφως ή τηλεφωνικά. 

 

Χρέωση Τιμολογίων: 

 Τα τιμολόγια θα διαχωρίζονται ανά παροχή υπηρεσίας, αναφέροντας αναλυτικά το είδος 
εργασίας και τις μονάδες εργασίας που τιμολογούνται. 

 Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί εκ παραδρομής λάθος τιμολόγιο, ο συνεργάτης θα πρέπει να 
εκδίδει αυθημερόν πιστωτικό τιμολόγιο και εν συνεχεία να εκδίδεται το νέο. 

 

Πληρωμή: 

Η μέθοδος πληρωμής ορίζεται ως εξής 
Πρώτη δόση: 50% της συμβατικής αξίας εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της 
σύμβασης και μετά την έναρξη των εργασιών 
Δεύτερη δόση: 50% της συμβατικής αξίας μετά την πλήρη παραλαβή και τεχνικό έλεγχο από πλευράς 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. της λυσιτελούς εκτέλεσης των εργασιών. 
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Διευκρινίσεις: Διευκρινίσεις παρέχονται ή/και ερωτήσεις υποβάλλονται είτε εγγράφως στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση procurement@iliaktida-amea.gr, ή τηλεφωνικά στο +302251022873 από τα 

κεντρικά γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-16:00, μέχρι και τη 

Τετάρτη, 17-06-2020. 
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