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ΔΕΤΕΚ ΑΕ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ –ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ
ΠΛΑΖ ΑΡΕΤΣΟΥΣ-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΤΚ:55110-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
Τηλ:2310454453
Fax:2310 454485
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Καλαμαριά 21/04/2021
Aριθ. πρωτ.: 708
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά, για την κάλυψη αναγκών προετοιμασίας του χώρου της πλαζ Αρετσούς
για την διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων όσο και για την εποπτεία και λειτουργία των
τμημάτων επισιτισμού κατά τη θερινή περίοδο 2021, μέσω φυσικού ή νομικού προσώπου, με
δραστηριότητα τις υποστηρικτικές υπηρεσίες οργάνωσης επιχειρήσεων προϋπολογισμού
119.040,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Το Δ.Σ. της Δημοτικής Εμπορικής, Τουριστικής Επιχείρησης Καλαμαριάς με την επωνυμία
ΔΕΤΕΚ Α.Ε. έχοντας υπόψη:
Την υπ. αριθ. 11/60/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που ελήφθη κατά τη
συνεδρίαση της 14/04/2021, για έγκριση διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού παροχής
υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 του Αναλυτικού κανονισμού προμηθειών της ΔΕΤΕΚ ΑΕ
ΟΤΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά,
για την κάλυψη αναγκών προετοιμασίας του χώρου της πλαζ Αρετσούς για την διενέργεια
πολιτιστικών εκδηλώσεων όσο και για την εποπτεία και λειτουργία των τμημάτων επισιτισμού,
κατά τη θερινή περίοδο 2021, μέσω φυσικού ή νομικού προσώπου, με αντικείμενο
υποστηρικτικές υπηρεσίες οργάνωσης επιχειρήσεων προϋπολογισμού 119.040,00
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
1.- Μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά, για την κάλυψη αναγκών προετοιμασίας του χώρου της πλαζ Αρετσούς
για την διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων όσο και για την εποπτεία και λειτουργία των
τμημάτων επισιτισμού, κατά τη θερινή περίοδο 2021, μέσω φυσικού ή νομικού προσώπου, με
δραστηριότητα τις υποστηρικτικές υπηρεσίες οργάνωσης επιχειρήσεων προϋπολογισμού
119.040,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
2.- Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία δεκατριών (13) ημερολογιακών
ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής σε τοπική
εφημερίδα της Θεσσαλονίκης ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και θα αναρτηθεί στο Διαδίκτυο στις
ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.detek.gr, www.kalamaria.gr όπως επίσης και στο πρόγραμμα
ΔΙΑΥΓΕΙΑ στην διεύθυνση: http://et.diavgeia.gov.gr/f/detekaeota/.
3.- ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ
ΠΛΑΖ ΑΡΕΤΣΟΥ-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΤΚ:55110-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
Τηλ:2310454453
Fax:2310 454485
e-mail: detek@otenet.gr
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Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία της ΔΕΤΕΚ ΑΕ στην ΠΛΑΖ ΑΡΕΤΣΟΥ-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, αυθημερόν μέχρι και ώρα 10:00. Στο φάκελο της
προσφοράς πρέπει να αναγράφονται καθαρά η λέξη προσφορά, ο αριθμός, η ημερομηνία του
διαγωνισμού και το είδος για το οποίο γίνεται η προσφορά. Προσφορές οι οποίες
παραλαμβάνονται από την επιχείρηση μετά την παραπάνω ώρα θεωρούνται αντιπροσφορές,
ανεξάρτητα από το χρόνο κατάθεσής τους.
Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες
και απορρίπτονται.
Η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού αποσφραγίζει της προσφορές στα γραφεία της
επιχείρησης μετά τη λήξη της ώρας της διενέργειας του διαγωνισμού που καθορίζεται στη
διακήρυξη και μπορούν να παρίστανται μόνο εκείνοι που πήραν μέρος στο διαγωνισμό ή
εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι τους.
4.- Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα με:
Α) 3ετή εμπειρία στον τομέα της υποστήριξης υπηρεσιών στελέχωσης πάσης φύσεως
δραστηριοτήτων και έργων με κωδικούς δραστηριότητος επιχείρησης:7830, 70221400,
70221401, 78301000 και 78301900.
Β) Ως προϋπόθεση τίθεται η έγγραφη δέσμευση του συμμετέχοντος, ότι για την επαρκή
εκτέλεση των υπηρεσιών θα διατεθούν τουλάχιστον δεκαέξι (16) άτομα, διαφόρων
ειδικοτήτων.
5.- Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:
Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών
δεν εξετάζονται.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Ιωάννης Ανδρεάδης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
α/α

1.

Περιγραφή σύμβασης παροχής υποστήριξης ανεξαρτήτων
υπηρεσιών

Κόστος
(σε ευρώ)

Υποστήριξη ανεξάρτητων υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών
119.040,00
προετοιμασίας του χώρου της πλαζ Αρεστούς για την διενέργεια
συμπεριλαμβανομέ
πολιτιστικών εκδηλώσεων καθώς και υπηρεσίες για τις ανάγκες
νου ΦΠΑ 24%
λειτουργίας των τμημάτων εστίασης κατά τη θερινή περίοδο 2021

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.1-Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην Ελληνική
γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.
1.2- Η ισχύς των προσφορών αρχίζει την επομένη του διαγωνισμού. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει
να δηλώσουν ρητά στην προσφορά τους ότι αυτή ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβάσεως
και ότι κατά τη διάρκειά της, παραιτούνται του δικαιώματος να την ανακαλέσουν ή να
επιφέρουν οποιαδήποτε τροποποίηση ή διόρθωση.
1.3- Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
1.3.1- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
1.3.2- Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό είναι η «ΔΕΤΕΚ ΑΕ
OTA».
1.3.3- Ο αριθμός της διακήρυξης (708/2021).
1.3.4- Η ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού (05/05/2021).
1.3.5- Τα στοιχεία του αποστολέα.
1.4- Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο της
προσφοράς, στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:
Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε
χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
1.5- Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους, θα έθιγε τα έννομα
συμφέροντα τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει έπ' αυτών την ένδειξη
«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να
λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας
εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή
εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
1.6- Η Επιτροπή αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την
διακήρυξη.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Παραλαβής και
Αποσφράγισης προσφορών.
1.7- Οι προσφέροντες υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως,
επί ποινή αποκλεισμού, παραστατικό εκπροσώπησης,
εφόσον συμμετέχουν στους
διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο εκπρόσωπό τους.
1.8- Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχουσας επιχείρησης δηλ.:
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α. Προκειμένου για Α.Ε., Ε.Π.Ε., κοινοπραξίες κλπ.: αντίγραφα των καταστατικών
της εταιρείας και έγγραφη βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής, σχετική με τις
τροποποιήσεις και την εκπροσώπηση της εταιρείας, με ημερομηνία έκδοσης εντός
του τελευταίου μήνα από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
αα. Προκειμένου για Ο.Ε. και Ε.Ε.: αντίγραφα των καταστατικών της εταιρείας και
πιστοποιητικό του αρμοδίου φορέα για τις τροποποιήσεις τις εταιρείας και τη μη λύση
της, με ημερομηνία έκδοσης εντός του τελευταίου μήνα από την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.
β. Για οποιονδήποτε συμμετέχοντα (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και φυσικά πρόσωπα)
βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από την αρμόδια ΔΟΥ και τυχόν τροποποιήσεις
αυτής.
γ. Πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως, μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση, και μη
θέσεως σε διαδικασία συνδιαλλαγής, με ημερομηνία έκδοσης εντός του τελευταίου
τριμήνου από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (τα πιστοποιητικά σε ΟΕ
και ΕΕ να εκδοθούν και για την εταιρεία και για τους εταίρους).
δ. Ασφαλιστική ενημερότητα του ΙΚΑ, όπου ο συμμετέχων είναι εγγεγραμμένος ως
εργοδότης, ή βεβαίωση ότι είναι αναπόγραφος, με ημερομηνία έκδοσης εντός του
τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε. Ασφαλιστική ενημερότητα του φορέα όπου ο συμμετέχων είναι εγγεγραμμένος ως
επαγγελματίας, με ημερομηνία έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου από την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε. Φορολογική ενημερότητα (σε ΟΕ και ΕΕ να εκδοθούν και για την εταιρεία και για
τους εταίρους).
1.9- Έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται η τριετής εμπειρία του συμμετέχοντα στον τομέα
της υποστήριξης υπηρεσιών στελέχωσης πάσης φύσεων δραστηριοτήτων και έργων.
2.- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΚΟΣΤΟΣ
Ο φάκελος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
2.1.1-Η Οικονομική Προσφορά τοποθετείται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο
φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

-Ο προϋπολογισμός της παροχής υποστήριξης των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό
των 119.040,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και περιλαμβάνει όλα ανεξαιρέτως
τα έξοδα και τις επιβαρύνσεις του μειοδότη για την παροχή υπηρεσιών που αποτελούν
το αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης (αμοιβές, ΦΠΑ, ασφαλιστικές εισφορές, και
άλλους φόρους, τέλη κλπ).
-Οι πραγματικές ημέρες παρεχόμενης υπηρεσίας θα πιστοποιούνται μέσω
εβδομαδιαίου τεχνικού δελτίου καταγραφής των αναγκών που προκύπτουν για τις
υποστηρικτικές υπηρεσίες των τμημάτων εστίασης που θα συμπληρώνεται και θα
υπογράφεται από τον υπάλληλο του μειοδότη και τον προϊστάμενο της επιχείρησης,
προκειμένου να αποτυπωθεί η ακρίβεια των καταγεγραμμένων δεδομένων.
Για τις επιπλέον ημέρες εργασίας και ώρες που ενδεχομένως θα χρειαστούν για την
ολοκλήρωση των υπηρεσιών, που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας
διακήρυξης, θα εκδίδεται ξεχωριστό μηνιαίο δελτίο καταγραφής, θα εγκρίνεται από τον
Γενικό Διευθυντή της εταιρείας και θα τιμολογείται μηνιαίως επιπλέον του
προϋπολογισμού τους παρόντος διαγωνισμού.
Τα τιμολόγια θα εκδίδονται μετά από την σύμφωνη γνώμη της επιχείρησης και ανάλογα
με την ανάγκη του προγράμματος.

- Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στην μικρότερη τιμή κάτω από το όριο στο
Παράρτημα Α.
2.1.6-Εάν στο διαγωνισμό το προσφερόμενο κόστος είναι υπερβολικά χαμηλό θα εξετάζεται
λεπτομερώς η προσφορά πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό
αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες
διευκρινίσεις σχετικά με τους λόγους ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο
προσφέρων τις υπηρεσίες, τους οποίους επαληθεύει πριν την απόρριψη της
προσφοράς.
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2.1.7-Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων ποσών, οι δε υποψήφιοι
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
2.1.8- Ο Πάροχος των υπηρεσιών θα πρέπει να τηρεί τις σχετικές εργατικές διατάξεις και θα
ελέγχεται για το σκοπό αυτό από τον Λήπτη των υπηρεσιών.
2.1.9- Εφόσον υπάρξει διαφοροποίηση με βάση το περιεχόμενο, το είδος και την χρονική
έκταση των προσφερόμενων υπηρεσιών, η αμοιβή θα εκκαθαριστεί με ειδική έγγραφη
συμφωνία των μερών.
2.1.10- Η αξίωση Αμοιβής αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στο πρόσωπο του μειοδότη και
με κανένα τρόπο δεν θεμελιώνει δικαιώματα ή οποιασδήποτε μορφής εργασιακή σχέση
μεταξύ της επιχείρησης και του προσωπικού της εταιρείας που αναλαμβάνει την
παροχή υπηρεσιών.
2.1.11- Η σύμβαση θα εκτελεστεί σε δύο (2) φάσεις. Η 1η φάση με συνολικό αριθμό
προσωπικού δεκαέξι (16) άτομα, με διάρκεια έως 31/08/2021, συνολικού ποσού
81.510,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η 2η φάση με συνολικό αριθμό
προσωπικού τρία (3) άτομα, με διάρκεια έως 31/01/2022, συνολικού ποσού 37.530,00
€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

2.1.12- Για την επαρκή εκτέλεση των υπηρεσιών, ο μειοδότης θα διαθέσει τουλάχιστον
δεκαέξι (16) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων.
2.1.13- Ο Πάροχος των υπηρεσιών θα ευθύνεται έναντι του Λήπτη των υπηρεσιών σε κάθε
περίπτωση και για οποιοδήποτε λόγο. Η συνολική ευθύνη του Παρόχου εκ της
συναφθείσης συμβάσεως θα ανέρχεται μέχρι του διπλασίου συνολικού ποσού που
θα έχει προϋπολογιστεί για την παροχή υπηρεσιών.
Επισημαίνεται ότι:
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους
όρους της Διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.
Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται
δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο
όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της επιχείρησης,
μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται,
σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα
σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
Ενστάσεις κατά της συμμετοχής διαγωνιζομένων ή κατά της νομιμότητας διενέργειας του
διαγωνισμού υποβάλλονται μόνο εγγράφως κατά την διάρκεια του διαγωνισμού. Επί των
ενστάσεων αυτών αποφαίνεται με πρακτικό της η επιτροπή διαγωνισμού - προμηθειών.
3.- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ -ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.
▪ Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται στα γραφεία της Επιχείρησης παρουσία των
ενδιαφερομένων.
▪

Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για
επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.

Οι δικαιούμενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών
λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών
που προσφέρθηκαν.
Η επιτροπή μονογράφει τους φακέλους και όλα τα φύλλα των προσφορών καθώς και όλα τα
συναφή έγγραφα. Ανακοινώνει δε δημόσια τα κύρια στοιχεία των προσφορών.
▪
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4.- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η επιχείρηση, διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τον διαγωνισμό και να ματαιώσει την
κατακύρωση του στον μειοδότη, χωρίς να δημιουργείται υποχρέωση αποζημίωσης του
μειοδότη ή των λοιπών συμμετεχόντων.
Σε περίπτωση απόλυτης ισοψηφίας επί του ποσού του κόστους θα διενεργηθεί κλήρωση.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΟΤΑ
Ιωάννης Ανδρεάδης

