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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

& ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
 

Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» 
 

διακηρύσσει τη διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές 

και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την συντήρηση δύο κολυμβητικών δεξαμενών στο 

Δημοτικό Κολυμβητήριο. 

    

ΑΡΘΡΟ 1ο  Δαπάνη συντήρησης 

 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την εργασία ανέρχεται σε 45.822,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24%) και θα αντιμετωπισθεί από την με Κ.Α. 

15.6261.0007 εγγεγραμμένη πίστωση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου 

Καλλιθέας για το 2020, συνεχιζόμενη στο 2021 και έχει εκδοθεί η Α.Α.Υ. με αριθμό 74 

(ΑΔΑ 6ΗΠ9ΟΛΨΦ-ΩΑ0, ΑΔΑΜ 20REQ006875632). 

     

 

 

 





ΑΡΘΡΟ 2ο  Διατάξεις 

 

Η παραπάνω εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 του Ν. 4412/16 περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.  

 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α΄/2006) του εν ισχύ Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 
(ειδικότερα του άρθρου 209, παρ.1)  

 του Ν. 3852/10 (Φ.Ε.Κ. Α΄/07-06-10) ¨Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ 

 του Ν.3861/10 (Φ.Ε.Κ. 11Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 

 των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης 

 Την υπ’αριθ. 18/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά τον 
ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών καθώς και 
ορισμό επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων 

 Την υπ’αριθ. 19/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά την 
έγκριση της Τεχνικής Έκθεσης και των όρων του διαγωνισμού 

Σε περίπτωση που η διακήρυξη έχει ασάφεια ή δεν αναφέρεται συγκεκριμένα 

σε άρθρο της ή δεν αναφέρεται καθόλου, τότε ισχύουν κατά περίπτωση τα άρθρα του 

Ν. 4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  Προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης 

 

Η εργασία θα εκτελεσθεί σε διάστημα ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο Διάθεση διακήρυξης – Πληροφορίες 

 Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πρόσβαση στα 

τεύχη του διαγωνισμού και στο ΤΕΥΔ του άρθρου 6 της παρούσης, 

συμπεριλαμβανομένου και του εντύπου της οικονομικής προσφοράς 

επισκεπτόμενοι την ηλεκτρονική διεύθυνση www. kallithea.gr. 

Γενικές πληροφορίες παρέχονται από το Νομικό Πρόσωπο., τηλ. : 210 
9565618 και Fax: 210 9565167  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιοι: Σαμπλίδου 
Άννα,  Κορδούτης Ιωάννης). 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό 

 

Για την ανωτέρω εργασία γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό οι οικονομικοί 

φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν τεχνική ή εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική 

δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. Οι οικονομικοί φορείς 

που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται 

στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση 





ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην 

περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή 

σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί 

φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Για την ανωτέρω εργασία δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό και αποκλείονται 

υποψήφιοι οικονομικοί φορείς: 

1. Εις βάρος των οποίων υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή 

στην αναθέτουσα αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης – πλαίσιο 2008/841/_ΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 

2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 

11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 

καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (EE C 195της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/_ΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 

στον ιδιωτικό τομέα (EE L192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται 

στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα. 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σ. 48), 

η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 (Α' 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της 

απόφασης-πλαίσιο 2002/475/_ΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, 

σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (EE L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται 

στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση 

της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και 





για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/_ΕΥ του Συμβουλίου 

(EE L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία 

με το ν. 4198/2013 (Α' 215). 

2. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Το παρόν 

παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 

είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές που οφείλει, είτε υπαγόμενος σε 

δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

 

3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις 

προϋποθέσεις αποκλεισμού του άρθρου αυτού, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος 

της. 

  
ΑΡΘΡΟ 6ο Δικαιολογητικά συμμετοχής 
 

 Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό θα υποβάλλουν μαζί με την 
προσφορά τους και το παρακάτω μοναδικό δικαιολογητικό: 

 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 

του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το ΦΕΚ 3698/Β/16.11.16.  

Σε περίπτωση που υποβάλει προσφορά ένωση οικονομικών φορέων, 

αυτοί θα πρέπει να υποβάλουν χωριστό ΤΕΥΔ ο κάθε οικονομικός φορέας 

και να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε 

μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ 

τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

Σημειώνεται ότι το ΤΕΥΔ πρέπει να μονογράφεται ανά φύλλο και να φέρει 

σφραγίδα της επιχείρησης και να υπογράφεται  στο τέλος: 

 Από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο 
διαγωνισμό ή 

 Όταν πρόκειται για εταιρεία από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής 
 

 Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερους 

από έναν οικονομικό φορέα ή ενώσεις αυτών. Δεν μπορεί επίσης να συμμετέχει 

(ξεχωριστά) και για δικό του λογαριασμό αυτός που εκπροσωπεί διαγωνιζόμενο 

οικονομικό φορέα ή είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου τέτοιου φορέα. Δεν 

μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό υπάλληλος του 

οικονομικού φορέα που λαμβάνει μέρος σε αυτόν, ή ειδικοί σύμβουλοι που 

μισθοδοτούνται ή αμείβονται με οποιοδήποτε τρόπο από τον φορέα αυτόν. 

Εφόσον οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν στο διαγωνισμό με 

εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά, 

εξουσιοδότηση, βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος 

από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 





Η επίδοση της προσφοράς του διαγωνιζόμενου αποδεικνύει ότι αυτός 

έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του τα λοιπά έγγραφα της 

σύμβασης και τις συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών και τους όρους 

διακήρυξης και τα αποδέχεται πλήρως. 

ΑΡΘΡΟ 7ο Υποβολή προσφορών 

 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν κλειστές 

έγγραφες προσφορές μέχρι την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού στο 

πρωτόκολλο  του Νομικού Προσώπου, στη διεύθυνση: Ναυταθλητικές  

Εγκαταστάσεις Δήμου Καλλιθέας στην παραλία Τζιτζιφιών (17603  Τ.Θ. 78514  

Καλλιθέα Αττικής), τηλέφωνο 2109565618. 

Εξυπακούεται ότι όσοι επιθυμούν μπορούν να καταθέσουν αυτοπροσώπως τις 

προσφορές τους, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, την καθορισμένη 

ημέρα και ώρα που θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός.  

 

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο (συστημένη 

επιστολή ή ταχυμεταφορά) και να παραλαμβάνονται από το πρωτόκολλο του 

Νομικού Προσώπου με την προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στο πρωτόκολλο 

μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του άρθρου 8 της παρούσης. 

 

Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού 

δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίνονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν 

τις προσφορές προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες. 

 
Εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.  

 

Στον κύριο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς: 

 Επωνυμία της αναθέτουσας αρχής ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΝΠΔΔ «ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΓΑΛΛΟΣ» 

 Ο πλήρης τίτλος της διακήρυξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ» 

 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
 Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-

mail) 
 Εμφανής ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ) 

 

Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 
προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 
 

 Το μοναδικό δικαιολογητικό του άρθρου 5 της παρούσας  

 Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, όπως αυτά αναφέρονται ρητά στο τεύχος 
της Τεχνικής Περιγραφής και συνοψίζονται παρακάτω, τοποθετούνται σε 
χωριστό φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
 





Περιεχόμενο Τεχνικής Προσφοράς: 

Η Τεχνική Προσφορά, θα πρέπει να περιλαμβάνει σύμφωνα με την τεχνική 

περιγραφή, η οποία αποτελεί έγγραφο της σύμβασης τα παρακάτω επί ποινή 

αποκλεισμού: 

 

1. Αναλυτική κατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού που απαιτείται 
για τις εργασίες. 
2. Τα πιστοποιητικά ISO που αφορούν στο Σύστημα Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης ISO 14001:2015, Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας ISO 
9001:2015  και Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας OHSAS 
18001:2007  ή  ISO  45001:2014 ή ισοδύναμα αυτών 
3. Κατάσταση του προσωπικού του οικονομικού φορέα, θεωρημένη 
προσφάτως (εντός 30 ημερών) από την επιθεώρηση εργασίας, με την 
οποία βεβαιώνεται η διαθεσιμότητα του απαραίτητου από τη μελέτη 
προσωπικού. 
4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται: α) ότι διαθέτει ή είναι ο 
ίδιος ή θα συνεργαστεί με Χημικό Μηχανικό ή Μηχανολόγου Μηχανικό, με 
άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ ή βεβαίωση από το αρμόδιο 
Επιμελητήριο, ο οποίος θα φέρει την  πλήρη ευθύνη της ασφαλούς κα 
σωστής εκτέλεσης των εργασιών και θα υπογράφει τα σχετικά 
πιστοποιητικά, β) ο επιβλέπων μηχανικός και γ) ο χρόνος ισχύος της 
προσφοράς. 
5. Το πτυχίο και η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ ή 
βεβαίωση από το αρμόδιο επιμελητήριο, του επιβλέποντα μηχανικού. Σε 
περίπτωση που δεν ανήκει στο προσωπικό της επιχείρησης θα 
προσκομιστεί ιδιωτικό συμφωνητικό ή υπεύθυνη δήλωση ότι ο μηχανικός 
αποδέχεται να συνεργαστεί με τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για την 
εκτέλεση της σύμβασης. 
6. Αποδεικτικά εμπειρίας: Υποβολή Υπεύθυνης δήλωσης και των 
νομίμων αποδεικτικών για την απόδειξη εμπειρίας τουλάχιστον μίας 
σύμβασης η οποία να έχει υπογραφεί τα έτη 2017 έως 2019, σε παρόμοιες 
συντηρήσεις  σε φορείς του Δημοσίου, νπδδ, νπιδ, ή στον ιδιωτικό τομέα. 
Απαραίτητη προυπόθεση είναι να περιλαμβάνονται σε τουλάχιστον μία 
εργασίες συντήρησης  του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού  και  
τουλάχιστον δύο κολυμβητικών  δεξαμενών. Σε περίπτωση   που αφορά 
δημόσιους φορείς θα συνοδεύεται από την σύμβαση ή βεβαίωση καλής 
εκτέλεσης ή τιμολόγια όσον αφορά ιδιωτικούς φορείς. 
7. Να καταθέσει βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας, από 
αναγνωρισμένη τράπεζα ή το ΤΜΕΔΕ ποσού τουλάχιστον ίσο ή 
μεγαλύτερο του Προϋπολογισμού της  μελέτης  χωρίς  τον  Φ.Π.Α., 
έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου μήνα πριν την ημερομηνία υποβολής 
της προσφοράς. 
 

Όσον αφορά τα κριτήρια της τεχνικής και επαγγελματικής εμπειρίας καθώς και της 
χρηματοοικονομικής και οικονομική επάρκειας, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, 
κατά περίπτωση και για συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών με αυτούς. 
Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα 
επαγγελματικά προσόντα ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί 
φορείς μπορούν να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνον εάν οι τελευταίοι 
θα εκτελέσουν τις εργασίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 





Αν ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,θα 
πρέπει να αποδείξει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 
αναγκαίους πόρους, ιδίως με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων 
αυτών για τον σκοπό αυτό (ιδιωτικό συμφωνητικό). 

 
 

Επισημαίνεται ότι για να γίνει μια προσφορά αποδεκτή στο διαγωνισμό 

πρέπει να κριθεί ως αποδεκτή η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ δηλαδή να πληροί επί 

ποινή αποκλεισμού όλες τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην τεχνική 

έκθεση. 

 

 τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, δηλαδή το συμπληρωμένο έντυπο 
που χορηγεί η υπηρεσία (προϋπολογισμός προσφοράς), τοποθετείται σε 
χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
υπογράφεται και σφραγίζεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 
οικονομικού φορέα 

Οι φάκελοι Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου και θα είναι μέσα σ’ αυτόν. 

 
Οι προσφορά δεν πρέπει να έχει ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει κάποια διόρθωση πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από 
τον προσφέροντα.  

 
Το περιεχόμενο της Τεχνικής Προσφοράς καθώς και διευκρινίσεις επ’ αυτού   
περιλαμβάνεται λεπτομερώς και ρητώς στην Τεχνική Περιγραφή που αποτελεί 
έγγραφο της σύμβασης. 
 

Τυχόν διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα, μόνο όταν ζητούνται από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού ή εγγράφως από την Υπηρεσία μέχρι δύο μέρες πριν την 
διεξαγωγή του διαγωνισμού. 
ΑΡΘΡΟ 8ο  Χρόνος –Τόπος & Τρόπος αποσφράγισης των προσφορών 

 Ημερομηνία διαγωνισμού (αποσφράγισης προσφορών) από την αρμόδια 

Επιτροπή Διαγωνισμού, που έχει ορισθεί με την υπ’ αριθμ. 18/2020 απόφαση της 

Εκτελεστικής Επιτροπής του Νομικού Προσώπου, είναι η 10η Ιουλίου 2020, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 10:00 έως 10:30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών). 

 Τόπος αποσφράγισης των προσφορών ορίζονται τα γραφεία του Νομικού 

Προσώπου Δήμου Καλλιθέας στις Ναυταθλητικές  Εγκαταστάσεις Δήμου Καλλιθέας 

στην παραλία Τζιτζιφιών 17603  Τ.Θ. 78514, κτίριο Α 230 

Προσφορές που υποβάλλονται στο αρμόδιο όργανο μετά την έναρξη της 

διαδικασίας της αποσφράγισης προσφορών, δεν αποσφραγίζονται αλλά 

παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. 

Η αποσφράγιση προσφορών γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  

Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, αρχίζει από την Επιτροπή ο 

έλεγχος των προσφορών, με τη σειρά που επιδόθηκαν. 

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, 

μονογράφονται από την επιτροπή το ΤΕΥΔ ανά φύλλο και η τεχνική 

προσφορά ανά δικαιολογητικό. Η επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν 





προσφορές καθώς και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του 

ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής. Οι 

φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται 

από την επιτροπή και φυλάσσονται, προκειμένου να αποσφραγισθούν την 

ημερομηνία κα ώρα που ορίζεται από πρόσκληση της επιτροπής. 

Στη συνέχεια η επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής 

προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και ολοκληρώνει 

το πρακτικό της για την  απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται 

αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης 

των εγγράφων της σύμβασης.  

Σε περίπτωση που υπάρχουν προσφορές που δεν γίνονται αποδεκτές (σ’ 

αυτό το στάδιο) η Επιτροπή δύναται να αποστείλει το πρακτικό της για έγκριση στην 

Εκτελεστική Επιτροπή. Κατά της απόφασης αυτής, χωρεί ένσταση σύμφωνα με το 

άρθρο 127 του Ν.4412/16. Σε άλλη περίπτωση (δηλαδή όταν από το πρώτο στάδιο 

δεν προκύπτει απόρριψη προσφορών) η διαδικασία συνεχίζεται με την αποσφράγιση 

των οικονομικών προσφορών. 

Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά 

την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, και την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας ενστάσεων που πιθανόν προκύψει, αποσφραγίζονται 

κατά την ημερομηνία κα ώρα που ορίζεται από την ειδική πρόσκληση και ακολουθεί 

σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα 

προηγούμενα στάδια, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, 

αλλά επιστρέφονται. 

Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την 

λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Διευκρινίσεις καθώς και επουσιώδεις συμπληρώσεις γίνονται δεκτές 

μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού είτε ενώπιών της, είτε 

ύστερα από έγγραφο της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της 

Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους 

συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 

127 του Ν.4412/16. 

Η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο) να υποβάλει εντός 10 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα των δικαιολογητικών του παραρτήματος της παρούσης. Τα 

δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος παραδίδεται στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού. Αν δεν προσκομισθούν ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία να συμπληρώσει ή να τα προσκομίσει εντός 5 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται 

από επαρκών λόγων και κατά ανώτατο όριο για δεκαπέντε επιπλέον ημέρες.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην 

Εκτελεστική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν.4412/16 





Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.   

Οι ειδοποιήσεις και κοινοποιήσεις προς τους διαγωνιζόμενους γίνονται από 

την αναθέτουσα αρχή, μέσω της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο  Ισχύς προσφορών 

 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές εκατόν ογδόντα 
(180) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που 
ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες (άρθρο 97, Ν.4412/16). 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση 
υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο  Νόμισμα - Γλώσσα 

 
Όλες οι προσφερόμενες τιμές θα είναι σε ευρώ (€). Στις προσφερόμενες τιμές 

δεν θα συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 
 Η προσφορά θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Στην Τεχνική Προσφορά 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η αγγλική. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο  Ενστάσεις 

Ένσταση κατά της διακήρυξης και κατά των αποφάσεων της Προϊσταμένης 

Αρχής υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 100 και 127 του 

Ν.4412/16. 

Για το παραδεκτό των παραπάνω ενστάσεων απαιτείται η ταυτόχρονη 

κατάθεση του αντίστοιχου παραβόλου που προβλέπεται από τις παραπάνω 

διατάξεις και ανέρχεται σε 600€. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο  Αξιολόγηση προσφορών- Κατακύρωση αποτελέσματος 

 Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με το κριτήριο της πλέον 

συμφερότερης από οικονομικής άποψης προσφοράς μόνο βάσει τιμής. 

 Η κατακύρωση γίνεται στον οικονομικό φορέα που προσφέρει τη 

χαμηλότερη τιμή για τη συνολική εργασία, εφόσον έχει προσκομίσει τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά του κρίνεται αποδεκτή 

με βάση τους όρους που αναφέρονται ρητά στα έγγραφα της σύμβασης. 

 Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει τη σχετική σύμβαση 

σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σ' αυτόν της απόφασης 

κατακύρωσης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Με την ανακοίνωση της κατακύρωσης στον προμηθευτή η σύμβαση θεωρείται ως 

συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό 

χαρακτήρα. 

 Γενικότερα η κατακύρωση και η σύναψη της σύμβασης ορίζονται από το 

άρθρο 105 του Ν.4412/16. 





 

ΑΡΘΡΟ 13ο  Εγγυήσεις 

 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται, βάσει των διατάξεων 
της παρ. 1α του άρθρο 72 του Ν.4412/16. 

 Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση της σύμβασης υποχρεούται να 
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της 
οποίας είναι 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των εργασιών, χωρίς το 
ΦΠΑ., σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 72 του Ν.4412/16. Κατά τα λοιπά 
ισχύουν τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 5 της Συγγραφής Υποχρεώσεων 
της μελέτης. 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο  Τρόπος πληρωμής 

 Η πληρωμές θα γίνονται ανά τρίμηνο, μετά τους επιτυχείς ελέγχους και 
δοκιμές και την παραλαβή των εργασιών από την αρμόδια, για την παρακολούθηση 
της σύμβασης, επιτροπή και αφού ο ανάδοχος προσκομίσει για έλεγχο στην αρμόδια 
για την εργασία Υπηρεσία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 200 του Ν.4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ 15ο  Επανάληψη δημοπρασίας 

 Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα 

ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί 

σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Εκτελεστική Επιτροπή και η 

οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ ή e-mail πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα 

ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η 

ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και 

προϋποθέσεις. 

 Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να 

λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που 

δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη 

μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα 

του διαγωνισμού δεν προσμετράται). 

ΑΡΘΡΟ 16ο  Δημοσίευση 

Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε δύο τοπικές ή 

περιφερειακές εφημερίδες (ΦΕΚ62, Ν. 4469/03-05-2017, άρθρο 18), θα 

αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου 

www.kallithea.gr. 

Τα έξοδα δημοσίευσης στις εφημερίδες θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

       
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Δικαιολογητικά που προσκομίζει ο προσωρινός μειοδότης 

Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου ή επαγγελματικής οργάνωσης ή 

βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή που θα έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των 

δικαιολογητικών από το οποίο να προκύπτει η άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας και η εγγραφή τους σε αυτό και το είδος των υπηρεσιών τους καθώς 

http://www.kallithea.gr/




και η εγγραφή τους σε ένα από  τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται 

στο κράτος – μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα ΧΙ του 

Προσαρτήματος Α’ (Ν.4412/16). 

 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές 

ενημερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το 

απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς. Από τα περιεχόμενα των 

πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να 

είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την ημέρα 

κατάθεσής τους μετά την πρόσκληση της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: 

αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας 

ασφάλισης, 

αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό, 

σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως 

εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς. 

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους κατά την  καταληκτική  ημερομηνία υποβολής προσφορών του 

διαγωνισμού. 

Προκειμένου για διαγωνιζόμενο, φυσικό πρόσωπο, πιστοποιητικό ποινικού 

μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα 

παρακάτω αδικήματα: 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 

1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1998 

 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 

98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L358 της 31-12-98) 

 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την 

πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε. 

 σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο 

από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

Προκειμένου για εταιρείες πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ποινικού 

μητρώου: 





o για τους διαχειριστές  στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε. και ΙΚΕ) και 

o για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες 
(Α.Ε.), 

από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικασθεί με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα παραπάνω αδικήματα. 

Προκειμένου για κοινοπραξίες πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ποινικού 

μητρώου, για κάθε οικονομικό φορέα, που συμμετέχει στην κοινοπραξία. 

 Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει 
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε 
ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf  τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές 
αποφάσεις. 

Όλα τα δικαιολογητικά, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 

υποβολή των δικαιολογητικών από τον προσωρινό μειοδότη, και κατά τη 

σύναψη της σύμβασης. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους, 

δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα 

εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός  τριών μηνών που προηγούνται 

της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης.  

Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του οικονομικού φορέα. 

 Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα 

οποία να προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου  

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί 

όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο 

κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού 

προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να 

περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του 

υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που 

δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά 

απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, ως 

αντίκλητος, 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 

καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς 

(3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

 

 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων 

του καταστατικού. 





Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, 

από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

      Καλλιθέα  Μάιος 2020 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΪΣΤ. Τ.Μ.         Ο ΔΙΕΥΘ. Τ.Υ. 

 

Ι. ΚΑΪΜΑΖΟΓΛΟΥ    ΚΩΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ EL302 

ΝΠΔΔ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ 

«ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ 

ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΥΛΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ 

Α. ΕΡΓΑΣΙΑ  

Τακτική επιθεώρηση και συντήρηση ΔΥΟ 

ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 
μήνας  12  

Εργασία αποκατάστασης βλαβών  

    Επιβλέπων μηχανικός ΤΕ ή ΠΕ ώρα  60  

    Τεχνίτης  ώρα  60  

    Βοηθός ώρα  60  

    Εργάτης ώρα  525  

Β. ΥΛΙΚΑ  

Υλικά αποκατάστασης βλαβών κατ΄ αποκοπή 1.553,00 

ΣΥΝΟΛΟ   

Φ.Π.Α. 24%   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ   

         

                                                                                                Καλλιθέα ……………………. 

        Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

fax  

e-mail  

       (σφραγίδα και υπογραφή) 





 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ EL304 

ΝΠΔΔ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ 

«ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ:     ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  

        ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

        & ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 

 Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά τις εργασίες συντήρησης του 

υπάρχοντος ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και εν γένει την συντήρηση των 

κολυμβητικών δεξαμενών στο Δημοτικό Πάρκο Αθλητισμού και Αναψυχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 Ο Ν. 4412/16 περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. 

 Ο Ν. 3463/2006 (ΦEK 114 Α΄/2006) του εν ισχύ Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 
(ειδικότερα του άρθρου 209, παρ. 1)  

 Ο Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄/07-06-10) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

 Ο Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 11 Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων κα πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

 Οι εκάστοτε ισχύουσες εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτέλεσης της 
εργασίας  

 Ο Ν. 4013/211 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων …..» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

 

 





 

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 

 Τα συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι τα εξής : 

 Το συμφωνητικό 

 Η Διακήρυξη 

 Η Οικονομική προσφορά 

 Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 Η Τεχνική Έκθεση – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
Η προσφορά που υποβλήθηκε κατά τον διαγωνισμό, δεσμεύει τον ανάδοχο από την 

ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς του έως την οριστική παραλαβή των εργασιών, 

ανεξαρτήτως τυχόν ανατιμήσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Μετά την ανάδειξη του αναδόχου προσκαλείται (ο ανάδοχος) να υποβάλλει σε 

φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» στο γραφείο Πρωτοκόλλου του 

νομικού προσώπου, με διαβιβαστικό στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα 

προσκομιζόμενα έγγραφα – δικαιολογητικά. Τα έγγραφα αυτά θα είναι τοποθετημένα μέσα 

σε καλά σφραγισμένο φάκελο με τα πλήρη στοιχεία του αναδόχου και της αναθέτουσας 

αρχής. 

 Εάν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε 

αυτά που υποβλήθηκαν παρέχεται προθεσμία στον ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 

σε αυτόν. 

 Μετά την απόφαση της κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο 

να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόκλησης. Αν ο μειοδότης δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, 

κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 

 Η σύμβαση θα ισχύει για ένα έτος. Ως έναρξη των εργασιών συντήρησης ορίζεται η 

επόμενη Δευτέρα από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 Οι εργασίες που θα πραγματοποιούνται από τον ανάδοχο περιγράφονται 

αναλυτικά στην Τεχνική Έκθεση της εν λόγω εργασίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΠΟΙΝΕΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  





 Αν ο ανάδοχος δεν εκτελεί τις προγραμματισμένες εργασίες που αναφέρονται στην 

Τεχνική Έκθεση της υπό αναφορά εργασίας, θα πληρώνει ποινική ρήτρα που ορίζεται σε 50  

ευρώ ανά ημέρα καθυστέρησης. 

 Η παραπάνω ποινή θα επιβάλλεται ύστερα από απόφαση του Προέδρου του 

Νομικού Προσώπου και θα κρατείται από τον λογαριασμό του αναδόχου. 

 Σε περίπτωση 

 Καθυστέρησης των προγραμματισμένων εργασιών (συντήρησης ή και επισκευής) άνω 
των 10 ημερών , ή και  

 Μη συμμόρφωσης του αναδόχου έστω και σε έναν όρο της διακήρυξης 
ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 Στην περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου η εγγύηση που έχει καταθέσει παραμένει 

υπέρ του νομικού προσώπου, ως ποινική ρήτρα. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται : 

 Να προβαίνει σε όλες τις εργασίες σύμφωνα με την διακήρυξη και την τεχνική έκθεση, 
αφού καταθέσει εβδομαδιαίο και μηνιαίο πρόγραμμα συντήρησης και επισκευών, μετά 
την έγκριση και εποπτεία από την Υπηρεσία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 Να τηρεί βιβλίο εργασιών συντήρησης – επισκευών – αναφορών, σε καθημερινή βάση, 
υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο Διπλωματούχο Χημικό Μηχανικό ή Διπλωματούχο 
Μηχανολόγο Μηχανικό. Το βιβλίο αυτό θα ελέγχεται και θα θεωρείται περιοδικά από 
τους επιβλέποντες της Υπηρεσίας (υπεύθυνος δεξαμενών, υπεύθυνος – τεχνικός 
ασφαλείας κλπ), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 Να τηρεί και να αποστείλει τα στοιχεία του προσωπικού που θα απασχολείται στις 
εργασίες (αριθμός ταυτότητας ή της άδειας εργασίας – και φωτοαντίγραφα αυτών) 
στην Υπηρεσία. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους, τους σχετικούς με 
την εργασία (Εργατική Νομοθεσία) και τις διατάξεις για αμοιβές, ωράριο εργασίας, 
κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόρους κλπ., ευθύνεται δε έναντι των ελληνικών 
αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές. Επίσης 
υποχρεούται να εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, τον Δήμο 
και κάθε τρίτο. 

 Υποχρεούται να καταθέσει βεβαίωση ασφάλισης στην  Υπηρεσία, για το προσωπικό 
που θα απασχολήσει, το αργότερο 5 ημέρες μετά την υπογραφή του συμφωνητικού 
ανάληψης των εργασιών. 

 Υποχρεούται να καταθέτει εβδομαδιαίο ή μηνιαίο πρόγραμμα στο οποίο να 
παρουσιάζεται το προσωπικό και το ωράριο στο οποίο θα απασχοληθεί. 

 Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τους κάθε είδους κανόνες που αφορούν το 
απασχολούμενο απ’ αυτόν προσωπικό, είτε αυτοί απορρέουν από την εργατική 
νομοθεσία (άδειες ανυπαίτιου κωλύματος κλπ) είτε από την ασφαλιστική νομοθεσία 
(κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών οργανισμών κλπ), είτε από Συλλογικές Συμβάσεις 
Εργασίας (καθορισμός μισθών και ημερομισθίων κλπ) είτε από άλλους γενικούς 
κανόνες (ωράριο εργασίας κλπ). Για κάθε πράξη ή παράλειψη του αναδόχου ευθύνεται 
ο ίδιος. 





 Ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει απ’ αρχής και πριν από την έναρξη της σύμβασης 
τα συγκεκριμένα άτομα που θα απασχολούνται στις προβλεπόμενες εργασίες με την 
πιστοποίησή τους για τις εργασίες αυτές. 

 Επίσης, υποχρεούται να τους χορηγήσει σε συνεργασία με την Υπηρεσία, κάρτες 
εισόδου στους χώρους των κολυμβητικών δεξαμενών. Τις κάρτες εισόδου οι 
εργαζόμενοι θα τις έχουν σε εμφανές σημείο και θα αναγράφουν εκτός των άλλων και 
την ειδικότητά τους. 

Ειδικότερα : 

 Η Υπηρεσία δεν θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος. Επίσης 
δεν θα φέρει καμία απολύτως αστική ή ποινική ευθύνη σε περίπτωση πρόκλησης 
ατυχήματος σε τρίτους, ευθύνη την οποία αναπληρώνει καθ΄ ολοκληρίαν ο ανάδοχος. 

 Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημιάς ή βλάβης 
που θα προκληθεί στο προσωπικό και στους χώρους των εγκαταστάσεων του 
δημοτικού πάρκου Αθλητισμού και Αναψυχής, εφ’ όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα 
των υπαλλήλων του ιδίου (αναδόχου) ή των εργασιών του. 

 Ο απαιτούμενος κατά νόμο εξοπλισμός, ατομικά εφόδια και εξειδικευμένος ρουχισμός, 
του προσωπικού συντήρησης, επιβαρύνει τον ανάδοχο εις όλον. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη και  παράλειψη ή 
πλημμελή εργασία που θα παρατηρείται, θα αναφέρεται αρμοδίως και θα 
καταγράφεται στο βιβλίο εργασιών. Εάν ο ανάδοχος δεν φροντίζει για την άμεση 
αποκατάσταση των ελλείψεων – παραλείψεων – πλημμελών εργασιών, θα κηρύσσεται 
έκπτωτος. 

 Ο ανάδοχος έχει  υποχρέωση και ευθύνη, να παίρνει όλα τα μέτρα που πρέπει για την 
ασφάλεια και υγιεινή του προσωπικού που απασχολεί για τις εργασίες του, για την 
πρόληψη ατυχημάτων ή ζημιών, σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα και προς τούτο 
συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του νομικού προσώπου, συμμορφούμενος 
στις γενικότερες οδηγίες ασφαλείας αλλά και στις τυχόν έκτακτες προς τούτο εντολές. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των 
εργαζομένων και να είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος έναντι όλων ποινικά, 
αστικά και διοικητικά για κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του. 

 Το απασχολούμενο από τον ανάδοχο προσωπικό, οφείλει να είναι άψογο στη 
συμπεριφορά του προς το λοιπό προσωπικό της Υπηρεσίας, αλλά και προς τρίτους. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά αμέσως και χωρίς αντιρρήσεις και χρονοτριβή 
κάθε μέλος του προσωπικού του, το οποίο θα κριθεί δικαιολογημένα από την 
επίβλεψη, ως «ακατάλληλο» για ανάρμοστη συμπεριφορά ή για οποιονδήποτε λόγο, 
μόλις ειδοποιηθεί σχετικά, (εγγράφως) από την Υπηρεσία. 

 Απαγορεύεται η αναδοχή από άλλο πρόσωπο οποιωνδήποτε δικαιωμάτων του 
αναδόχου που θα απορρέουν από τη σύμβαση που θα υπογραφεί και η εκχώρηση και 
ενεχυρίαση οποιωνδήποτε απαιτήσεων του αναδόχου. 

 Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 
παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο προς το συμφέρον της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

 Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους όρους και 
προϋποθέσεις της προκήρυξης, της σύμβασης και της προσφοράς του ή όπως θα 
υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

 Ο Ανάδοχος δεν δύναται να επικαλεσθεί λόγο ανωτέρας βίας για τη μη εμπρόθεσμη και 
σύμφωνα με τους όρους της συμβάσεως εκτέλεσης αυτής, ούτε δύναται να απαλλαγεί 
από τις υποχρεώσεις που τον βαρύνουν από τη σύμβαση, εάν δεν επικαλεσθεί και 
αποδείξει τα περιστατικά της ανωτέρας βίας, εντός 15 εργάσιμων ημερών από τότε που 
έλαβαν χώρα τα περιστατικά αυτά. 





 

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με έκδοση τριμηνιαίου χρηματικού 

εντάλματος επ’ ονόματι του αναδόχου, που θα εκδίδεται από την υπηρεσία σε βάρος της 

οικείας πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του αντίστοιχου οικονομικού έτους, βάση 

των  νόμιμων δικαιολογητικών που θα προσκομίζονται από τον ανάδοχο και μετά από 

βεβαίωση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής, για την εκπλήρωση των συμβατικών 

υποχρεώσεων του αναδόχου. 

 Ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει το νομικό πρόσωπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται στις νόμιμες κρατήσεις που προβλέπει η ισχύουσα 

νομοθεσία. Το νομικό πρόσωπο επιβαρύνεται με το Φ.Π.Α. που θα αποδίδεται στον 

ανάδοχο με την πιστοποίηση του κάθε τιμολογίου. 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ EL304 

ΝΠΔΔ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ 

«ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ:     ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  

        ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

        & ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάχθηκε βάσει των στοιχείων που αναγράφονται 

στις  τεχνικές μελέτες του κατασκευαστή των δύο κολυμβητικών δεξαμενών στο Δημοτικό 

Πάρκο Αθλητισμού και Αναψυχής, με αρ. ταυτότητας μελέτης OSMO ΑΔ.006/15 (Μεγάλη 

Δεξαμενή) και OSMO ΑΔ.007/15 (Μικρή Δεξαμενή) και αφορά τις εργασίες συντήρησης του 

υπάρχοντος ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και εν γένει την συντήρηση των ως άνω 

κολυμβητικών δεξαμενών. 

 

 

1.- ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (όπως αυτά – τα στοιχεία –  

    αναγράφονται στις με αρ. ταυτότητας OSMO ΑΔ.006/15 και OSMO ΑΔ.007/15  

    μελέτες) 

 





α.- Δημόσια κύρια υπαίθρια αθλητική κολυμβητική δεξαμενή, μεσαίου μεγέθους με 

περιμετρική υπερχείλιση και χρόνο ανακυκλοφορίας 4 ώρες και 36 λεπτά. Η εγκατεστημένη 

ηλεκτρική ισχύς είναι 44 KW και η εγκατεστημένη θερμική ισχύς 1200 KW. 

β.- Δημόσια υπαίθρια κολυμβητική δεξαμενή εκμάθησης, μικρού μεγέθους με περιμετρική 

υπερχείλιση και χρόνο ανακυκλοφορίας μικρότερο των 2 ωρών. Η εγκατεστημένη ηλεκτρική 

ισχύς είναι 2,2 KW και η εγκατεστημένη θερμική ισχύς είναι 75 KW. 

 

2.- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (OSMO ΑΔ.006/15 και OSMO ΑΔ.007/15) ΒΑΣΕΙ  

     ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΑΝ ΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ  

     ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 

 

Ι. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ  

 

α.- Κύρια κολυμβητική δεξαμενή : Διαστάσεις 50*25 μέτρα (Μ*Π), βάθος 2,20 μέτρα. Όγκος 

νερού 2800 m3 (2750+50 m3 με τη δεξαμενή εξισορρόπησης). 

β.- Κολυμβητική δεξαμενή εκμάθησης : Διαστάσεις 12*6 μέτρα (Μ*Π), βάθος 0,90 μέτρα. 

Όγκος νερού 67,80 m3 (64,80+3 m3 με τη δεξαμενή εξισορρόπησης). 

 

ΙΙ. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ 

 

α.- Κύρια κολυμβητική δεξαμενή : Ο μέσος χρόνος ανακυκλοφορίας του νερού είναι 4Ω & 

36λ και η ωριαία παροχή είναι 608 m3. Η προσαγωγή στην κύρια κολυμβητική δεξαμενή 

γίνεται με 96 στόμια προσαγωγής πυθμένα, με παροχή 6,3 m3 ανά στόμιο. 

β.- Κολυμβητική δεξαμενή εκμάθησης  Ο μέσος χρόνος ανακυκλοφορίας του νερού είναι           

< 2Ω και η ωριαία παροχή είναι 34 m3. Η προσαγωγή στην κύρια κολυμβητική δεξαμενή 

γίνεται με 8 στόμια προσαγωγής πυθμένα, με παροχή 4,25 m3 ανά στόμιο. 

 

 

ΙΙΙ. ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ 

 

α.- Κύρια κολυμβητική δεξαμενή : Διαθέτει υπερχείλιση τύπου FINLAND για την 

απομάκρυνση της επιφανειακής στοιβάδας του νερού με αποχετευτική ικανότητα 304 

μ3/ώρα. Η απαγωγή του νερού από την κύρια δεξαμενή γίνεται από 5 φρεάτια πυθμένα 

διαστάσεων 45*45 cm με διατομή σωληνώσεων Φ 140 mm. Ο συντελεστής απαγωγής είναι 

50% υπερχείλιση και 50% αναρρόφηση πυθμένα.   

β.- Κολυμβητική δεξαμενή εκμάθησης : Διαθέτει υπερχείλιση τύπου FINLAND για την 

απομάκρυνση της επιφανειακής στοιβάδας του νερού με αποχετευτική ικανότητα 17 





μ3/ώρα. Η απαγωγή του νερού γίνεται από 2 φρεάτια διαστάσεων 30*30 cm με διατομή 

σωλήνα Φ 125 mm. Ο συντελεστής απαγωγής είναι 50% υπερχείλιση και 50% αναρρόφηση 

πυθμένα. 

 

IV. ΑΝΤΛΙΕΣ 

 

α.- Κύρια κολυμβητική δεξαμενή : Διαθέτει 3 (τρεις) αντλίες MONOBLOCK ηλεκτροκίνητες 

φυγοκεντρικού τύπου (δύο σε λειτουργία και μία σε εφεδρεία) 25 ΗΡ η κάθε μία και με 

απαιτούμενη παροχή 310 m3 / ώρα. Οι αντλίες είναι εφοδιασμένες με προφίλτρα 

(τριχοπαγίδες) επιφάνειας διήθησης > 80 cm2. 

Β.- Κολυμβητική δεξαμενή εκμάθησης : Διαθέτει 2 (δύο) αντλίες MONOBLOCK 

ηλεκτροκίνητες φυγοκεντρικού τύπου (μία σε λειτουργία και μία σε εφεδρεία) 3 ΗΡ η κάθε 

μία και με απαιτούμενη παροχή 34 m3/ώρα. Οι αντλίες είναι εφοδιασμένες με προφίλτρα 

(τροχοπαγίδες) επιφάνειας διήθησης > 80 cm2. 

 

V. ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ 

 

α.- Κύρια κολυμβητική δεξαμενή : Διαθέτει σύστημα φίλτρανσης με ονομαστική παροχή 

Ρ=608 m3/ώρα, αποτελούμενο από 8 φίλτρα 2400 mm*1800mm (ύψος *διάμετρο 

φίλτρου), παροχής 76 m3/ώρα. 

β.- Κκολυμβητική δεξαμενή εκμάθησης : Διαθέτει σύστημα φίλτρανσης με ονομαστική 

παροχή Ρ=34 m3/ώρα, αποτελούμενο από 1 φίλτρο 2200 mm*1400mm (ύψος * διάμετρο 

φίλτρου), παροχής 46 m3/ώρα. 

 

VI. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

 

α.- Κύρια κολυμβητική δεξαμενή : Η χλωρίωση του νερού της δεξαμενής γίνεται αυτόματα 

με υγρό υποχλωριώδες νάτριο (NaOCI) συγκέντρωσης 14% σε ενεργό χλώριο. Η 

δοσομέτρηση γίνεται με δύο αυτόματες δοσομετρικές αντλίες NaOCI, το υπολειμματικό 

χλώριο στην δεξαμενή πρέπει να διατηρείται σταθερά στο όριο των 0,5 – 0,6 PPM Cl2. Η 

δοσολογία είναι συνάρτηση της ηλιοφάνειας και του οργανικού φορτίου. 

β.- Κολυμβητική δεξαμενή εκμάθησης: Η χλωρίωση του νερού της δεξαμενής γίνεται 

αυτόματα με υγρό υποχλωριώδες νάτριο (NaOCI) συγκέντρωσης 14% σε ενεργό χλώριο. Η 

δοσομέτρηση γίνεται με δύο αυτόματες δοσομετρικές αντλίες NaOCI, το υπολειμματικό 

χλώριο στην δεξαμενή πρέπει να διατηρείται σταθερά στο όριο των 0,5 – 0,6 PPM Cl2. Η 

δοσολογία είναι συνάρτηση της ηλιοφάνειας και του οργανικού φορτίου. 

Η κάθε δεξαμενή διαθέτει : 

• Σύστημα αυτόματης προσθήκης όξινου διαλύματος μέσω αυτόματης δοσομετρικής 

αντλίας 





• Σύστημα αυτόματης προσθήκης κροκκιδωτικού πριν τα φίλτρα άμμου μέσω 

αυτόματης δοσομετρικής αντλίας 

• Σύστημα αυτόματης μέτρησης και ελέγχου ΡΗ και χλωρίου. 

• Διπύθμενα δοχεία (ΤΑΝΚ ΙΝ ΤΑΝΚ) για τον ασφαλή διαχωρισμό των διαλυμάτων  CI 

και ΡΗ. 

 

 

 

 

VII. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 

  

 Το νερό των δεξαμενών απολυμαίνεται με την αυτόματη προσθήκη χλωροπαγώγων 

(υποχλωριώδες νάτριο) και αυτόματη ρύθμιση του ΡΗ. 

 Το υπόλειμμα του χλωρίου στο νερό των δεξαμενών μετρείται με την μέθοδο D.P.D 

και πρέπει να είναι μέσα στα ακόλουθα όρια 0,4 mg/lit – 0,7 mg/lit. Τόσο το χλώριο, όσο 

και το ΡΗ ελέγχεται δύο φορές την ημέρα και τηρείται βιβλίο αναλύσεων όπου 

αναγράφονται οι τιμές τους. Η τιμή του ΡΗ των δεξαμενών πρέπει να είναι στα όρια (7,20-

8,20). 

 

VIII. ΔΙΥΛΙΣΗ 

 

 Το σύστημα διύλισης είναι τύπου πιέσεως με ταχύφιλτρα άμμου με τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά : 

Υλικό διύλισης : διαβαθμισμένη κατά μέγεθος γωνιώδης χαλαζιακή άμμος κοκκομετρίας (2-

3 ΜΜ) (1-2 ΜΜ) (0,4-0,8 ΜΜ). Γωνιώδης χαλαζιακή άμμος απαλλαγμένη από ανθρακικές 

προσμίξεις και προκαθορισμένης κοκκομετρίας. 

 

 

 

3.- ΝΕΡΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 

 

α.- Τα φυσικά, χημικά και μικροβιολογικά χαρακτηριστικά του ύδατος των κολυμβητικών 

δεξαμενών ελέγχονται σύμφωνα με τις : 

• Γ1/443/1973 Υπουργική απόφαση και 

• Γ4/1150/76 Υγειονομική διάταξη (τροπ. της Γ1/443/1973 Υ.Α.)  





και οι εργαστηριακές εξετάσεις εκτελούνται σύμφωνα με τις «Standard Methods for the 

examination of Water and Waste Water» των ΗΠΑ, σε δημόσια εργαστήρια ή σε 

εξουσιοδοτημένα υπό των υγειονομικών αρχών εργαστήρια δια την εκτέλεση τοιούτων 

εξετάσεων. 

β.- Θέρμανση νερού  

Για την θέρμανση του νερού είναι εγκατεστημένοι δύο λέβητες αερίου ονομαστικής ισχύος 

560000 kcal έκαστος με αυτοματισμό εκκίνησης σε ζήτηση ζεστού νερού. Το σύστημα 

θέρμανσης αποτελείται από δύο εναλλάκτες θερμότητας ALFA LAVAL M10-MFM, 600 KW 

έκαστος για την μεσαίου μεγέθους δεξαμενή και έναν εναλλάκτη θερμότητας ALFA LAVAL 

M3-FG, 75 KW για την μικρού μεγέθους δεξαμενή, τοποθετημένοι όλοι στην γραμμή 

προσαγωγής του δικτύου κατάθλιψης. 

γ. Ενδεικτικές – κατά προσέγγιση – ποσότητες προϊόντων επεξεργασίας ποιότητας νερού 

 

Α/Α Περιγραφή είδους Μονάδα  

Μέτρησης Συνολική μέση ημερήσια κατανάλωση Μέση ημερήσια κατανάλωση 

μεσαίου μεγέθους δεξαμενής Μέση ημερήσια κατανάλωση μικρού μεγέθους δεξαμενής 

1. Υποχλωριώδες Νάτριο  

Υγρό Kg 200 195 5 

2. Ph-Minus Υγρό Kg 12 11,7 0,3 

3. Αλγεοκτόνο Υγρό Lt 2,5 2,44 0,06 

4. Κροκιδωτικό Υγρό lt 1,5 1,46 0,04 

 

 Όλα τα προϊόντα καθαρισμού – επεξεργασίας νερού θα είναι αρίστης ποιότητας και 

θα φέρουν την ένδειξη CE (πιστοποίηση Ευρωπαϊκής Ένωσης). 

 

4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

α.- ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ 

• Καθημερινός έλεγχος (τουλάχιστον 3 φορές την ημέρα) της ποιότητας των υδάτων 

των κολυμβητικών δεξαμενών υποχρεωτικά με ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικό πεχάμετρο, 

καταγραφικό θερμοκρασίας, μετρητής καθαρότητας, κ.λπ.) και καταγραφή όλων των 

παραμέτρων στο ημερήσιο βιβλίο ποιοτικού ελέγχου των δεξαμενών με ενημέρωση της 

Διεύθυνσης Άθλησης, του Προϊσταμένου του κολυμβητηρίου και του Τεχνικού – Υπευθύνου 

Ασφαλείας καθημερινά. 

• Υποχρεωτικός έλεγχος της ποιότητας των υδάτων – τουλάχιστον μία φορά και έως 

τέσσερεις φορές ανά 15 ημέρες – από ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα και υποχρεωτική 

γνωστοποίηση της Διεύθυνσης Άθλησης, του Προϊσταμένου του κολυμβητηρίου και του 

Τεχνικού – Υπευθύνου Ασφαλείας, συνοδευόμενοι (οι έλεγχοι) από τυχόν παρατηρήσεις και 





ανάρτησή τους στον πίνακα ανακοινώσεων. Η πυκνότητα της λήψης των δειγμάτων καθώς 

και ο χρόνος θα καθορίζεται από εγκυκλίους που εκδίδονται σε έκτακτες περιπτώσεις 

λήψης επί πλέον μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας. 

• Καθημερινός έλεγχος και ρύθμιση των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου και 

πλήρωσης προϊόντων ποιότητας νερού και έλεγχος των δοσομετρικών αντλιών. 

• Προμήθεια, μεταφορά και πλήρωση των δεξαμενών με όλα τα αναγκαία προϊόντα 

για την διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων. 

• Καθημερινός καθαρισμός και πλύσιμο των φίλτρων άμμου, αντίστροφη πλύση και 

υπερχλωρίωση.  

• Ημερήσιος καθαρισμός από ρύπους και ξένα αντικείμενα με σκούπα ρομπότ. 

 

β. – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

• Συντήρηση και επισκευή (μη συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών) αλλά 

συμπεριλαμβανομένων των αναλώσιμων μικροϋλικών) (π.χ. λαστιχάκια, ροδέλες, βίδες, 

κ.λπ.) των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του μηχανοστασίου, των κολυμβητικών 

δεξαμενών. 

• Μηνιαίος έλεγχος και επιθεώρηση των ηλεκτρικών πινάκων, των συστημάτων 

αυτοματισμού και του πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εντός του 

μηχανοστασίου. 

• Συντήρηση και επισκευή (μη συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών) αλλά 

συμπεριλαμβανομένων των αναλώσιμων μικροϋλικών (π.χ. λαστιχάκια, ροδέλες, βίδες 

κ.λπ.) των συστημάτων  θέρμανσης των δεξαμενών στο σύνολό τους (λέβητες, καυστήρες, 

εναλλάκτες, κυκλοφορητές, κλπ). 

• Έκδοση μηνιαίων φύλλων καύσης των καυστήρων σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία. 

• Εξαμηνιαία συντήρηση συστημάτων λέβητα – καυστήρα σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές των κατασκευαστών. 

• Κατά την διάρκεια της ετήσιας συντήρησης και ανανέωσης του νερού – ή και 

συχνότερα εφόσον απαιτηθεί – θα γίνονται χημικός καθαρισμός και επισκευές / 

αντικατάσταση πλακιδίων δαπέδου, τοιχείων και επιχειλίων με εποξειδική συναρμολόγηση 

αυτών. 

• Επισημαίνεται ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση ασφαλείας των λουομένων ή / και 

του  προσωπικού οι όποιες αναγκαίες επισκευές θα γίνονται ΑΜΕΣΑ. 

• Όλα τα στοιχεία των συντηρήσεων – επισκευών (ημερομηνίες, είδος συντήρησης, 

αποτελέσματα, επισκευές κλπ) θα καταγράφονται στο βιβλίο συντήρησης – επισκευών της 

κάθε δεξαμενής. 

 

γ. – ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 





 

Άνοιγμα και κλείσιμο προστατευτικού καλύμματος (κουβέρτας) της πισίνας (2 τεμάχια), 

καθημερινά, τις πρωινές και βραδινές ώρες, μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο του 

χώρου, κατά τους μήνες από Οκτώβριο έως και Μάρτιο. Η εργασία θα εκτελείται από 

ανειδίκευτο εργάτη, που θα εκπαιδευτεί από τον υπεύθυνο του κολυμβητηρίου, με 

ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή βλαβών στο σύστημα λειτουργίας του καλύμματος και 

των λοιπών εγκαταστάσεων καθώς και την αποφυγή ατυχημάτων. Εκτιμάται ότι η εργασία 

ανοίγματος ή κλεισίματος του καλύμματος δεν υπερβαίνει τα 90΄, δηλαδή 180΄ ημερησίως. 

Σε κάθε περίπτωση, ο υπολογισμός των εργατοωρών θα γίνεται βάσει στοιχείων 

παρακολούθησης της εποπτεύουσας Επιτροπής.  

 

 

 

5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται: 

• Να διαθέτει ή να είναι ο ίδιος Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ή 

Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός και να διαθέτει, ή να συνεργαστεί με 

Διπλωματούχο Χημικό Μηχανικό ή Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό που θα διαθέτει 

άδεια άσκησης επαγγέλματος από το Τεχνικό Επιμελητήριο. Θα φέρει δε την πλήρη ευθύνη 

της ασφαλούς και ορθής εκτέλεσης των εργασιών αυτών και θα υπογράφει και τα σχετικά 

πιστοποιητικά. 

• Να προσκομίσει κατάσταση προσωπικού της επιχείρησής του από την επιθεώρηση 

εργασίας συνοδευόμενη από την άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση από το Τεχνικό 

Επιμελητήριο. Στην βεβαίωση θα πρέπει να αναφέρεται το όνομα του επιβλέποντα 

Διπλωματούχου Μηχανικού (Χημικού ή Μηχανολόγου). Αν αυτός δεν ανήκει στο 

προσωπικό της επιχείρησης του αναδόχου θα προσκομίσει ιδιωτικό συμφωνητικό ή 

υπεύθυνη δήλωση του Μηχανικού ότι αυτός (ο Μηχανικός) αποδέχεται να συνεργαστεί για 

την εκτέλεση της σύμβασης. Επιπροσθέτως θα προσκομίσει στοιχεία εξειδικευμένης 

εμπειρίας στο αντικείμενο και πιστοποίηση – αδειοδότηση συνεργείου, αν αυτό ορίζει η 

Νομοθεσία. 

• Να συμμορφώνεται, κατ΄ελάχιστο, με : 

α) το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο, 

β) το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο  

γ) το πρότυπο ασφάλειας και υγιεινής OHSAS 18001:2007 ή ISO 45001:2014 ή ισοδύναμο 

 

 

6. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 





ΥΛΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ 

Α. ΕΡΓΑΣΙΑ     

Τακτική επιθεώρηση και συντήρηση ΔΥΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ μήνας 2.350 12 28.200,00 

Εργασία αποκατάστασης βλαβών     

    Επιβλέπων μηχανικός ΤΕ ή ΠΕ ώρα 25 60 1.500,00 

    Τεχνίτης  ώρα 15 60 900,00 

    Βοηθός ώρα 10 60 600,00 

    Εργάτης ώρα 8 525 4.200,00 

Β. ΥΛΙΚΑ     

Υλικά αποκατάστασης βλαβών κατ’ αποκοπή 1.553,00 

ΣΥΝΟΛΟ  36.953,00 

Φ.Π.Α. 24%  8.868,72 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  45.821,72 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ στρογγύλευση    45.822,00 

 

Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και μπορεί να αυξηθούν ή μειωθούν ανάλογα με τις 

παρουσιαζόμενες ανάγκες, μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού ποσού της σύμβασης, 

δηλαδή επιτρέπεται μεταφορά κονδυλίων από τις δαπάνες εργατικών στις δαπάνες υλικών 

και αντίστροφα. 

 

Η δαπάνη εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας είναι ποσού 45.822,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. 

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ‘ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ’», κωδικός 15.6261.0007 

για το οικονομικό έτος 2020. Η σύμβαση είναι συνεχιζόμενη στο έτος 2021. 

 

              Καλλιθέα Μάιος 2020 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ       ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                      ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ο ΔΙΕΥΘ. Τ.Υ.      Η ΠΡΟΪΣΤ. Τ.Μ.                    Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

ΚΩΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ          ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΪΜΑΖΟΓΛΟΥ     ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΠΑ 

 





 

 

 

 

 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής 

- Ονομασία: [ΝΠΔΔ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής: [ΝUTS EL304] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΥ/ΚΑΛΛΙΘΕΑ/17603/Τ.Θ.78514 

 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΣΑΜΠΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 

- Τηλέφωνο: [210 95 65 618] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [diikitiko@dimoskallitheas-opaa.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.kallithea.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): [ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ CPV [50514200-3] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [52276] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 





Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιi : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηii; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και σε 

κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε 

το μέρος V.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοiii: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 





κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςiv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

 





Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων 

που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους 

σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 





Γ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 

απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός 

φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της 

σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 

στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για 

κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  





Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςv 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvi· 

2. δωροδοκίαvii,viii· 

3. απάτηix· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςx· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxi· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxii. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxiii το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xiv 

Εάν ναι, αναφέρετεxv: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 





διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvi 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xvii

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxviii: 

[……] 

 





Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxix, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xx 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxi 

[……][……][……] 





Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο 

οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να 

υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxxii
; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

 

 

 

 

 





Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα 

με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των 

συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαστε σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 

χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 

εγγράφων που αναφέρονταιxxiii, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxiv. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 

έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

  





 

                                                           
i Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

ii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται 

μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας 

ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμύρια ευρώ. 

iii Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

iv Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

v Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

vi Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

vii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη 

νομοθεσία). 

ix Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 

48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

x Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 

της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 





                                                                                                                                                                      
xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 

(ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 

για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 

προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xiii Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της 

παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 

περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xviii Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, 

κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

xix Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xx Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 

έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 

λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 

κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα 

αυτό. 





                                                                                                                                                                      
xxiii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxiv Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 

τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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