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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την αποκατάσταση και συντήρηση των χώρων των αθλητικών εγκαταστάσεων του 

Πολυτεχνείου Κρήτης στην Πολυτεχνειούπολη στο Ακρωτήρι Χανίων. 

 

 

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του 

Πολυτεχνείου Κρήτης ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο) που δραστηριοποιείται στην κατασκευή, ανακαίνιση και συντήρηση χώρων 

αθλητικών εγκαταστάσεων για την εκτέλεση μιας σειράς εργασιών που απαιτούνται για την 

συντήρηση και αποκατάσταση  τμήματος των αθλητικών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου 

Κρήτης. Οι εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης θα πραγματοποιηθούν με την επίβλεψη 

της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος.  

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 

Α. Γήπεδα ποδοσφαίρου διαστάσεων 23,00 χ 42,00m και 21,00χ29,00m περίπου.   
 

1.  Συντήρηση τεχνητού χλοοτάπητα γηπέδων ποδοσφαίρου  

 

 Ψεκασμός της επιφάνειας για την νέκρωση κάθε είδους φυτικού υλικού ( ζιζάνια, 

άλγη , βρύα , λειχήνες κ.λ.π. ) 

 Έλεγχος της επιφάνειας για αποκολλήσεις και φθορές και επιδιορθώσεις όπου είναι 

απαραίτητο.  

 Σκούπισμα της επιφάνειας με ειδικό μηχάνημα ώστε να απομακρυνθούν σκουπίδια, 

χνούδι, κατάλοιπα ινών κ.λ.π.  

 Βούρτσισμα , ανόρθωση της ίνας και αναμόχλευση των κόκκων καουτσούκ με ειδικό 

μηχάνημα σε βάθος τουλάχιστον 2,5- 3,00mm .  

 Συμπλήρωση με κόκκους ανακυκλωμένου καουτσούκ με χρήση ειδικού διανομέα.  

 Τελικό βούρτσισμα του χλοοτάπητα για τη δημιουργία επιφάνειας ομαλής με άριστες 

αθλητικές αντικραδασμικές ιδιότητες. 

 

2.Συντήρηση περίφραξης συνολικού μήκους περιμέτρου περίπου 230,00m από τα οποία 

τα 29m  είναι κοινά για τα δύο γήπεδα  

 

 Αφαίρεση σαθρών υλικών , κατεστραμμένων τμημάτων της περίφραξης και 

αντικατάσταση τμημάτων όπου κρίνεται απαραίτητο με σύρμα ίδιων χαρακτηριστικών με το 

υφιστάμενο. 

 Τοποθέτηση νέων συρμάτων ( ούγια ) τάνυσης , από γαλβανισμένο σύρμα κοινό 

μαλακό πάχους τουλάχιστον 3,40mm.  
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 Επιδιόρθωση, αντικατάσταση φθαρμένων υλικών των κιγκλιδωμάτων ( πλαισίου) της 

περίφραξης. Επιδιόρθωση των απολήξεων που προεξέχουν  

 Βελτίωση των κιγκλιδωμάτων της περίφραξης με τοποθέτηση πρόσθετων ενισχύσεων, 

βελτίωση των υφιστάμενων, τοποθέτηση στέψης με γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 2΄΄ 

πάχους 2,0 mm, αντιρίδων σε δεύτερο επίπεδο, και ενισχύσεων πίσω από τα τέρματα. 

Χρήση γαλβανισμένων συνδετήριων εξαρτημάτων.  

 Βαφή του πλαισίου της περίφραξης αρχικά με αστάρι και έπειτα με χρώμα (δύο χέρια) 

δύο συστατικών πράσινο σκούρο ( forest green ).   

 

3. Τοποθέτηση διχτύου προέκτασης της περίφραξης και διχτύου οροφής 

   

 Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση πλαϊνών διχτύων πολυαιθυλενίου πράσινου 

χρώματος πάχους τουλάχιστον 2,8 mm και διαστάσεων  ανοίγματος το πολύ 40x40mm, 

ανθεκτικών στις καιρικές συνθήκες και την ακτινοβολία UV, ώστε να γίνει προέκταση της 

περίφραξης έως τα 5,60m.  

 Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση διχτύου πολυαιθυλενίου πράσινου χρώματος 

1,8mm. με μάτι 11x11mm ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και την ακτινοβολία UV. Στον 

κάναβο υποστήριξης της οροφής να χρησιμοποιηθεί συρματόσχοινο 4mm γαλβανισμένο. 

Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, μικροϋλικά, ικριώματα (συρματόσχοινα, τεντωτήρες, 

αγκύρια στήριξης, προστατευτικά πλαστικά κ.τ.λ) και εργαλεία πλήρους κατασκευής ώστε 

να παραδοθεί έτοιμη για χρήση.  

 

4. Συντήρηση Εξοπλισμού γηπέδων – αντικατάσταση διχτυών- γενικές 

επιδιορθώσεις. 

 

 Πάγκοι παικτών (4 τεμάχια): Οι εργασίες περιλαμβάνουν την αφαίρεση σκουριάς των 

μεταλλικών μερών, αντισκωριακή προστασία, αστάρωμα και  επαναβαφή (δύο χέρια), 

αντικατάσταση του πολυκαρβονικού καλύμματος , αντικατάσταση των πλαστικών 

καθισμάτων με ξύλινη κατασκευή για το κάθισμα και την στήριξη της πλάτης των παικτών, 

πάκτωση των πάγκων στο έδαφος.  

 Εστίες(4 τεμάχια): Οι εργασίες περιλαμβάνουν την αφαίρεση σκουριάς των 

μεταλλικών μερών, αντισκωριακή προστασία, στερέωση των εστιών με ειδικές θήκες στο 

δάπεδο, αστάρωμα και επαναβαφή (δύο χέρια), αντικατάσταση διχτυών από πολυαιθυλένιο 

πάχους Φ3 mm με ρομβοειδές μάτι 9x9 cm, στριφτό με κόμπο, σε λευκό χρώμα, με 

αντιηλιακή προστασία UV.  

 Πόρτες: Aντικατάσταση των χαλασμένων μεντεσέδων .   

 

Β. Γήπεδα τένις διαστάσεων 18,50 χ 36,50m (γήπεδο Νο 1), 16,00χ18,00m (γήπεδο 

Νο 2, περιλαμβάνει προπονητικό τοίχο)  και 20,00 χ 36,50m (γήπεδο Νο 3).  
 

1.Εργασίες ανακαίνισης των δαπέδων (Επίπεδο 2).  

 

1.1. Γήπεδο Νο 1.  

 Τρίψιμο και ξύσιμο της υφιστάμενης επιφάνειας με μηχανικά μέσα και εργαλεία για την 

αφαίρεση κάθε υλικού με χαλαρή πρόσφυση στην βάση από ασφαλτικό σκυρόδεμα.  

 Καθαρισμός της υφιστάμενης ρωγμής με θέρμανση με φλόγιστρο και σφράγιση σε όλο 

το βάθος της με μείγμα υλικών ασφαλτικής βάσης. Τελικό φινίρισμα στο επίπεδο της 

επιφάνειας.  

 Επισκευές , γεμίσματα , στοκαρίσματα της επιφάνειας του γηπέδου με μείγματα 

ρητινών.  

 Κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος ελαστικού ακρυλικού τάπητα ο οποίος να 

φέρει πιστοποίηση από τη Διεθνή ομοσπονδία αντισφαίρισης (ITF).  

 Η κατασκευή του τάπητα θα γίνει με τις πιο κάτω προδιαγραφές  



 Yδροβολή της επιφάνειας ώστε να προετοιμαστεί για την εφαρμογή των υλικών 

καθαρή, χωρίς σκόνες, λάδια, λεκέδες κ.λ.π. 

 Eφαρμογή μίας ( 1 ) στρώσηs υλικού primer με μηχάνημα airless για την ενίσχυση 

της πρόσφυσης των υπερκείμενων στρώσεων και μιας ( 1) στρώσης υλικού 

resurfacer ρητινικής βάσης. 

 Eφαρμογή δύο (2) στρώσεων τελικής επιφάνειας μείγματος ακρυλικών ρητινών και 

χαλαζιακής άμμου, σε συνδυασμό χρωμάτων πράσινο και μπλέ.  

 Διαγράμμιση των γηπέδων με λευκό χρώμα και με υλικό ακρυλικής βάσης που 

προβλέπει η Εταιρεία που παράγει το σύστημα αθλητικού δαπέδου. 

 

1.2. Γήπεδο Νο 3.  

 Τρίψιμο και ξύσιμο της υφιστάμενης επιφάνειας με μηχανικά μέσα και εργαλεία για την 

αφαίρεση κάθε υλικού με χαλαρή πρόσφυση στην βάση από ασφαλτικό σκυρόδεμα.  

 Επισκευές , γεμίσματα , στοκαρίσματα της επιφάνειας του γηπέδου με μείγματα 

ρητινών.  

 Κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος ελαστικού ακρυλικού τάπητα ο οποίος να 

φέρει πιστοποίηση από τη Διεθνή ομοσπονδία αντισφαίρισης (ITF).  

 Η κατασκευή του τάπητα θα γίνει με τις πιο κάτω προδιαγραφές  

 Υδροβολή της επιφάνειας ώστε να προετοιμαστεί για την εφαρμογή των υλικών 

καθαρή, χωρίς σκόνες, λάδια, λεκέδες κ.λ.π. 

 Εφαρμογή μίας ( 1 ) στρώσηs υλικού primer με μηχάνημα airless για την ενίσχυση 

της πρόσφυσης των υπερκείμενων στρώσεων και μιας ( 1) στρώσης υλικού 

resurfacer ρητινικής βάσης.  

 Εφαρμογή δύο (2) στρώσεων τελικής επιφάνειας μείγματος ακρυλικών ρητινών και 

χαλαζιακής άμμου, σε συνδυασμό χρωμάτων πράσινο και μπλέ.  

 Διαγράμμιση των γηπέδων με λευκό χρώμα και με υλικό ακρυλικής βάσης που 

προβλέπει η Εταιρεία που παράγει το σύστημα αθλητικού δαπέδου. 

 

2.Εργασίες συντήρησης της περίφραξης των γηπέδων τένις Νο 1 και Νο 3 

 

 Αφαίρεση σαθρών υλικών , κατεστραμμένων τμημάτων της περίφραξης και  

αντικατάσταση τμημάτων όπου κρίνεται απαραίτητο με σύρμα ίδιων χαρακτηριστικών 

με το υφιστάμενο. 

 Τοποθέτηση νέων συρμάτων ( ούγια ) τάνυσης , 5 σειρές, από γαλβανισμένο σύρμα 

κοινό μαλακό πάχους 3,40mm.  

 Επιδιόρθωση, αντικατάσταση φθαρμένων υλικών των κιγκλιδωμάτων ( πλαισίου) της 

περίφραξης. Επιδιόρθωση των απολήξεων που προεξέχουν 

 Βαφή του πλαισίου της περίφραξης αρχικά με αστάρι και έπειτα με χρώμα (δύο χέρια) 

δύο συστατικών πράσινο σκούρο ( forest green ).  

 Επισκευή των εισόδων , νέοι βιδωτοί μεντεσέδες και μάνταλα. 

 

3. Συντήρηση εξοπλισμού γηπέδων τένις Νο 1 και Νο 3 – γενικές επιδιορθώσεις.  

 Έλεγχος των ορθοστατών της περίφραξης. Αφαίρεση σκουριάς σε εξαρτήματα, 

αντισκωριακή προστασία , λίπανση.  

 Τοποθέτηση και ρύθμιση του ύψους των διχτυών.  

 Έλεγχος , αφαίρεση σκουριάς , αντισκωριακή προστασία , επαναβαφή των πάγκων 

ξεκούρασης των παικτών.  

 

4. Εργασίες συντήρησης της περίφραξης γηπέδου τένις Νο 2 με προπονητικό τοίχο  

 Αφαίρεση σαθρών υλικών , κατεστραμμένων τμημάτων της περίφραξης και 

αντικατάσταση τμημάτων όπου κρίνεται απαραίτητο με σύρμα ίδιων χαρακτηριστικών με το 

υφιστάμενο. 

 Τοποθέτηση νέων κατακόρυφων ορθοστατών στο τμήμα του τοίχου. Απαιτείται η 

τοποθέτηση γαλβανισμένης σιδηροσωλήνας κατασκευών 2΄΄ πάχους 2,5mm, στέψης με 



γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα 2΄΄ και 1,50mm, συρμάτων εντάσεως και νέου 

συρματοπλέγματος πάχους 2,7mm , καρέ 45,00χ45,00mm.  

 Tοποθέτηση νέων συρμάτων ( ούγια ) τάνυσης , 5 σειρές, από γαλβανισμένο σύρμα 

κοινό μαλακό πάχους 3,40mm.  

 Επιδιόρθωση, αντικατάσταση φθαρμένων υλικών των κιγκλιδωμάτων ( πλαισίου) της 

περίφραξης. Επιδιόρθωση των απολήξεων που προεξέχουν. 

 Επισκευή των εισόδων , νέοι βιδωτοί μεντεσέδες και μάνταλα.  

 Βαφή των πλαισίων της περίφραξης αρχικά με αστάρι και έπειτα με χρώμα (δύο χέρια)  

δύο συστατικών πράσινο σκούρο ( forest green ).  

 

5. Εργασίες συντήρησης του προπονητικού τοίχου του γηπέδου τένις Νο 2   

 

 Προετοιμασία του τοίχου για βαφή με ξύσιμο , τρίψιμο και καθαρισμό. 

 Βαφή του τοίχου σε πράσινο χρώμα με κατάλληλο υλικό, ακρυλικής βάσης (δύο χέρια).  

 Γραμμογράφηση με κατάλληλο υλικό, λευκού χρώματος, ακρυλικής βάσης που 

προβλέπει η προμηθεύτρια εταιρεία .  

 

 

Γ. Συντήρηση εξοπλισμού γηπέδων καλαθοσφαίρισης και Βόλλευ . 
 

1. Μπασκέτες (Τεμάχια 6).  

 Αφαίρεση σκουριάς σε πλαίσια και εξαρτήματα, αντισκωριακή προστασία , βαφή (δύο 

χέρια) όλων των στοιχείων (αρχικά με αστάρι)  

 Αντικατάσταση στεφανιών και διχτυών κάθε μπασκέτας με στεφάνι και ελατήρια 

ολυμπιακού τύπου. Το δίχτυ να φέρει αντηλιακή προστασία UV. 

 Επανατοποθέτηση προστατευτικών των βραχιόνων στήριξης.  

 

2. Ορθοστάτες και δίχτυ Βόλεϊ.  

 Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ζεύγους ορθοστατών αλουμινίου με εσωτερικό 

μηχανισμό τάνυσης. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά , μικροϋλικά ( βίδες, 

εξαρτήματα, μανιβέλα , βάσεις κ.λ.π. ) και εργαλεία πλήρους κατασκευής ώστε να 

παραδοθεί έτοιμο για χρήση.  

 Αντικατάσταση του φιλέ βόλεϊ 3,5mm (αγώνων) , τοποθέτηση συρματόσχοινου και 

ιμάντα.  

 Δυνατότητα ρύθμισης του ύψους για ανδρικό, γυναικείο και παιδικό.   

 
Σε όλα τα παραπάνω θα περιλαμβάνεται το κόστος αγοράς των υλικών, των εργατικών, 

μεταφορικών και εργοδοτικών εισφορών, για την πλήρη αποπεράτωση των εργασιών 

αποκατάστασης και συντήρησης των γηπέδων πλην της έκδοσης πολεοδομικών αδειών κ.λ.π. 

που είναι στην ευθύνη του ιδιοκτήτη του έργου. Οι παραπάνω περιγραφόμενοι αθλητικοί χώροι 

θα πρέπει να είναι κατά την παράδοση έτοιμοι προς χρήση.    

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 

I. Νομιμοποιητικά έγγραφα: 

Στην περίπτωση νομικών προσώπων με μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. και Ε.Ε.) : 

- Αντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης τους και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και 

του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρείας 

- Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 

Στην περίπτωση Α.Ε. και Ε.Π.Ε. : 

- ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων, καθώς και αντίγραφο του 

(κωδικοποιημένου) καταστατικού της εταιρείας 

- ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρείας 



- Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή 

Στην περίπτωση των φυσικών προσώπων : 

Πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, επάγγελμα, κατοικία, ΑΦΜ, 

στοιχεία Αστυνομικής Ταυτότητας) 

Στην περίπτωση των ενώσεων υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα, από τα οποία 

αποδεικνύεται η νόμιμη σύστασή τους, καθώς και το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που έχουν το 

δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την ένωση. Επιπροσθέτως, απαιτείται δήλωση 

των προσώπων που την απαρτίζουν περί ενώσεως των προσώπων αυτών με σκοπό την από 

κοινού εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, προσδιορισμού του ποσοστού συμμετοχής 

εκάστου μέλους κατά την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, αποδοχής της αλληλέγγυας 

ευθύνης εις ολόκληρον των μελών μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης, ορισμού ενός εκ 

των προσώπων ως συντονιστή/επικεφαλής της ένωσης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το 

συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών αυτής. 

 

ΙΙ) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, 

στην οποία να δηλώνεται ότι :  

1. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, επιμελητήριο ή επαγγελματική 

ένωση και κατέχουν όλες τις νόμιμες άδειες ίδρυσης και λειτουργίας, τις οποίες μπορούν να 

θέσουν στη διάθεση της αναθέτουσας αρχής, μόλις τους ζητηθεί. 

2. Δεν έχουν καταδικασθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

3. Δεν βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική 

διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό και δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικός συμβιβασμός. 

4. Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική τους διαγωγή 

βάσει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου και δεν έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα. 

5. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι 

6. Έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τους οποίους 

αποδέχονται όλους ανεπιφύλακτα. 

7. Δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που 

ζητούνται από την Αναθέτουσα Αρχή 

8. Παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους για τυχόν απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής, που αφορά στην αναβολή ή στη ματαίωση του διαγωνισμού ή στη μη σύναψη της 

σύμβασης.  

 

Διευκρινίζεται ότι η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται στην 

περίπτωση των νομικών προσώπων από τους διαχειριστές (καθένα από αυτούς χωριστά) στις 

περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., από τον πρόεδρο του Δ.Σ. και τον διευθύνοντα σύμβουλο 

(καθένα από αυτούς χωριστά) στην περίπτωση Α.Ε., από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στην περίπτωση 

των συνεταιρισμών και από τον/τους εκάστοτε νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του νομικού 

προσώπου σε κάθε άλλη περίπτωση. Στην περίπτωση των ενώσεων η υπεύθυνη δήλωση 

υποβάλλεται από κάθε μέλος της ένωσης χωριστά. 

 

ΙΙΙ) Κατάλογος εκτέλεσης έργων συναφών με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης 
προς τεκμηρίωση της τεχνογνωσίας και εμπειρίας του συμμετέχοντος 

 

IV) Τεχνική Προσφορά που θα περιλαμβάνει: 

- εγγυήσεις σχετικές με τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του ελαστικού 

ακρυλικού χλοοτάπητα των γηπέδων τένις όπου θα αναφέρεται η προέλευσή τους και 

πιστοποιήσεις αυτών από την Παγκόσμια Ομοσπονδία (ΙΤF).  

- γραπτή εγγύηση για την καλή εκτέλεση των εργασιών 15 μηνών και για την ποιότητα των 

υλικών 5 ετών. 

 



V) Οικονομική προσφορά, στην οποία θα παρατίθεται αναλυτικά το κόστος των επιμέρους 

εργασιών σε ευρώ ολογράφως και αριθμητικά, καθώς, επίσης, το συνολικό κόστος της 

προσφοράς ανά κατηγορία (Α, Β, Γ) σε ευρώ ολογράφως και αριθμητικά.  

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με 

οποιοδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση 

Πρόταση εμπεριέχουσα επί ποινή αποκλεισμού τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά 

συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της Εταιρείας και στη διεύθυνση  «Κτήριο 

Πρυτανείας, Πλατεία Αγ. Μάρκου, Τέρμα οδού Αγ. Τίτου» τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

08.30- 13.30 και το αργότερο έως την Τετάρτη 30 Απριλίου και ώρα 13.30. 

2. Η κατακύρωση θα γίνει από τριμελή επιτροπή – οριζόμενη από τη Συνεδρίαση 3η  /16-4-2014 

του ΔΣ, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.     

3. Δυνατότητα ενστάσεων συντρέχει αποκλειστικά για λόγους νομιμότητας της διαδικασίας 

εντός προθεσμίας 3 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης περί της 

κατακύρωσης στους ενδιαφερομένους. 

4. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι 

επαφίεται στην πλήρη διακριτική της ευχέρεια η ματαίωση της παρούσας διαδικασίας ή η 

επανάληψη αυτής με τους ίδιους ή με νέους όρους, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των 

ενδιαφερομένων. 

5 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο του έργου 2 μήνες μετά από την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης και οι αθλητικοί χώροι θα πρέπει να είναι κατά την παράδοση έτοιμοι 

προς χρήση. 

 

 

 

     Η Δ/σα Σύμβουλος  

 

     Μ. Πετραντωνάκη 

 

 

 


