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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2017 

Συνοπτικός Διαγωνισμός 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την προμήθεια χημικών προϊόντων για τον καθαρισμό και 
την απολύμανση του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων 

Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Κ.Θ.).  

 

 

 

 

CPV: 24962000-5 

Τελευταία προθεσμία υποβολής των προσφορών :  Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017 – ώρα 14:30 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού :  Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017  
– ώρα 09:30 

Τόπος διενέργειας διαγωνισμού: 

Γραφεία Διοίκησης των Ε.Α.Κ.Θ. 
Γρηγορίου Λαμπράκη 2 

(εντός ΔΕΘ), Θεσσαλονίκη 
(γυμναστήριο: Αλεξάνδρειο Αθλητικό 

Μέλαθρο Θεσσαλονίκης) 

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017  

                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
  Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.4002/11) 
 Γρηγ.Λαμπράκη 2 - Τ.Κ.54636 - Θεσσαλονίκη 
Τηλ. Διοικ.-Οικ.Υπ.2310-229877, 2310-236951,  
 fax : 2310-229690 E-mail: aamth@otenet.gr 

Πληροφορίες: Φουντουκάκη Μαρία 
 

 

Χρονική Διάρκεια της Σύμβασης :  
από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2017. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 
52.000,00 €  

Νομοθετικό πλαίσιο διαγωνισμού: ν.4412/2016. 
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1.2 Στοιχεία διαδικασίας - Χρηματοδότηση 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει τιμής. 
Η διάρκεια της Σύμβασης θα ξεκινήσει από την υπογραφή της (με την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών του διαγωνισμού) μέχρι 31/12/2017.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 52.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 41.935,48  ΦΠΑ : 10.064,52). 
Ο διαγωνισμός χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού (ΚΑ 1351) 
του οικονομικού έτους 2017, των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 
σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια χημικών προϊόντων για τον καθαρισμό και την 
απολύμανση του νερού των παρακάτω κολυμβητικών δεξαμενών των Ε.Α.Κ.Θ.: 

ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

ΠΙΣΙΝΑ  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΚΥΒΙΚΑ ΝΕΡΟΥ  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ  50 x 21 m  2.250 m3  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  50 x 21 m  2.250 m3  

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  10 x 12 m  75 m3  

ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

ΠΙΣΙΝΑ  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΚΥΒΙΚΑ ΝΕΡΟΥ  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ  50 x 21 m  3.500 m3  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  25 x 12 m  1.200 m3  

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  10 x 11 m  75 m3  

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

ΠΙΣΙΝΑ  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΚΥΒΙΚΑ ΝΕΡΟΥ  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ  33 x 25 m  1.970 m3  

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ  10 x 12,5 m  75 m3  

 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα ακόλουθα τμήματα και οι προσφορές υποβάλλονται 
για ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω προϊόντα: 
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α/α Είδος Μονάδα 
μέτρησης

Ενδεικτική 
Συμβατική  
Ποσότητα

Ανώτερη 
Τιμή 

μονάδας 
σε €

Αξία σε €

1 Χλώριο υγρής μορφής (Υποχλωριώδες Νάτριο 11-14%) κιλό 60.000 0,40  24.000,00 
2 Στέρεο Χλώριο 55-60% κιλό 1.800 1,85  3.330,00 
3 Στέρεο Χλώριο 90% κιλό 1.000 2,00  2.000,00 
4 Πολυταμπλέτα τρίχλωροισοκυανουρικού 200 γρ κιλό 860 2,11  1.814,60 
5 Υγρό για μείωση Ph (διάλυμα θειικού οξέος 30-40%) κιλό 11.000 0,60  6.600,00 
6 Στέρεο για αύξηση  Ph (Διτανθρακική σόδα) κιλό 50 0,70  35,00 
7 Στέρεο για μείωση Ph (Υδρογονοθεϊκό νάτριο) κιλό 50 0,70  35,00 
8 Αλγοκτόνο υγρό λίτρο 800 1,30  1.040,00 
9 Κροκιδωτικό Υγρό λίτρο 1.200 1,90  2.280,00 

10 Ταμπλέτες μέτρησης χλωρίου 100άδα 40 10,00  400,00 
11 Ταμπλέτες μέτρησης Ph 100άδα 40 10,00  400,00 

ΚΑΘΑΡΟ  41.934,60 €
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ   1,10 €

ΦΠΑ 24%   10.064,30 €
ΣΥΝΟΛΟ    52.000,00 €  

Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και οριστικοποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες της 
αναθέτουσας αρχής έως το τέλος της συμβατικής διάρκειας. Η δέσμευση ισχύει ως προς την 
ανώτατη δαπάνη της σύμβασης και την τιμή κατακύρωσης, χωρίς δέσμευση της αναθέτουσας 
αρχής για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων ποσοτήτων ανά είδος αλλά και με δυνατότητα 
υπέρβασης από την αναθέτουσα αρχή της ενδεικτικής ποσότητας ανά είδος έως και 100% της 
ενδεικτικής ποσότητας του πίνακα της παρούσας διακήρυξης, πάντα υπό τον 
προαναφερόμενο περιορισμό μη υπέρβασης του συνόλου της προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
της σύμβασης και της τιμής κατακύρωσης ανά μονάδα κατά είδος. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

2. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

3. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

4. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

5. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

6. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

7. του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία”,  

8. π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 

9. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 
της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
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10.  τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό χρήσης 2017 των Ε.Α.Κ.Θ., στον οποίο έχει προβλεφθεί 
πίστωση στο ΚΑ 1351 για την προμήθεια χημικών υλικών καθαριότητας και απολύμανσης 
νερού κολυμβητικών δεξαμενών. 

11. την απόφασή με αριθμ. 12/10-05-2017 θέμα 2ο της Επιτροπής Διοίκησης των Ε.Α.Κ.Θ., για 
την Έγκριση Διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού με Κριτήριο Κατακύρωσης την 
Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά Αποκλειστικά Βάσει Τιμής, για την 
Προμήθεια Χημικών Προϊόντων για τον Καθαρισμό και την Απολύμανση του Νερού των 
Κολυμβητικών Δεξαμενών των Εγκαταστάσεων των Ε.Α.Κ.Θ., και την έγκριση του 
αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  
Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής των προσφορών είναι η Τετάρτη, 24 Μαΐου 
2017 και ώρα 14:30. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία Διοίκησης των Ε.Α.Κ.Θ. που βρίσκονται στο 
γυμναστήριο Αλεξάνδρειο Αθλητικό Μέλαθρο Θεσσαλονίκης (εντός ΔΕΘ), Γρηγορίου 
Λαμπράκη 2, Θεσσαλονίκη, την Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017 και ώρα 09:30. 

1.6 Δημοσιότητα 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε α)στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), β)στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και γ) στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):   
www.eakth.gr.  

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

• η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
• το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 
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• οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, 
ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

• το σχέδιο της σύμβασης  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
α) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το κείμενο της διακήρυξης από την 
ιστοσελίδα της υπηρεσίας: www.eakth.gr ή από την διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr, του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 
β) Οι συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις θα αναρτώνται ταυτόχρονα και 
συγκεντρωτικά ιστοσελίδα της υπηρεσίας: www.eakth.gr 
γ) Περαιτέρω διευκρινίσεις παρέχονται από την αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας, 
κ.Φουντουκάκη Μαρία, e-mail: aamth@otenet.gr, φαξ: 2310.229690, τηλ.2310.229877 

2.1.3 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή 
προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που 
θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα 
επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη 
μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά 
την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό 
μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που 
αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από 
το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, 
είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της 
Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των 
άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.  

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
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2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς.  

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

2.2.2 Λόγοι αποκλεισμού  
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.2.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 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),  

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 (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), 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 (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), και κατά την έννοια των άρθρων 386-388 του Π.Κ. 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ 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 (ΕΕ 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/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με 
το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 
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Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2.2.2.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων 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. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους (Σχετική δήλωση του 
προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης 
δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.). 

2.2.2.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
προσφέρων οικονομικός φορέας εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού,  

2.2.2.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

 (α) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις,  

(β) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής 
σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη 
διαδικασία.  

(γ) εάν του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, 
η ποινή του αποκλεισμού. 

2.2.3 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 
αντικείμενο της προμήθειας.  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 μέλους 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που 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 
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μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο 
Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016).   

2.2.4 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.4.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε 
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
της παραγράφου 2.2.3 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους 
ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), το οποίο αποτελεί 
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.  

2.2.4.2 Αποδεικτικά μέσα 
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.3, κρίνονται κατά την 
υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής (ΤΕΥΔ), κατά 
την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις 
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. Ο προσφέρων αποκλείεται σε 
οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας 
σύμβασης ή της συμβατικής διάρκειας, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές της Διακήρυξης. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και οι 
προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα από τα προϊόντα που αναφέρονται στον 
πίνακα της παραγράφου 1.3 «Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
της σύμβασης». 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της 
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει 
να αναγράφονται ευκρινώς:  
α) η λέξη Προσφορά,  
β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 
γ) ο τίτλος του διαγωνισμού,  
δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή 
αιτήσεων συμμετοχής),  
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ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.  

2.4.2.2. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 93 του ν.4412/2016 και της παραγράφου 2.4.3. της παρούσας,  
β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 

τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 94 για τις συμβάσεις που 
αφορά το άρθρο αυτό και της παραγράφου 2.4.4. της παρούσας. Αν τα τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως 
φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες 
ενδείξεις και  

γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος 
περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 95 για τις 
συμβάσεις που αφορά το άρθρο αυτό και της παραγράφου 2.4.5. της παρούσας. 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου 
της παραγράφου 2.4.2.1.  

2.4.2.3. Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 
Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄ 188). Τα 
συμπληρωματικά ενημερωτικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται σε  άλλη γλώσσα, χωρίς 
να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.  

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  
Τα δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν: 

α) Έγγραφο υποβολής της προσφοράς, στο οποίο ο υποψήφιος να ορίζει εάν η προσφορά του 
αφορά το σύνολο των υλικών της προκήρυξης ή μέρους αυτών. Επίσης να ορίζει το χρόνο 
ισχύος της προφοράς του, 

β) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. 
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ, σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ), το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε 
επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ 
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα III). 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για 
κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»  
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 
έχουν τεθεί με το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος I της Διακήρυξης. 
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 
καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα 
αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

Αναλυτικά στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνονται επί ποινή αποκλεισμού 
τα παρακάτω χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υλικών: 

• Η ποιότητα των υλικών και, σε περίπτωση που απαιτείται από την κείμενη 
νομοθεσία για κάποιο υλικό, η έγκριση του προϊόντος από τον Ε.Ο.Φ. 

• Η σύσταση του υλικού και οι προδιαγραφές του, οι οποίες πρέπει να είναι 
σύμφωνες με το παράρτημα I της παρούσας. 

• Η χρήση για την οποία προορίζονται. 
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• Οι προφυλάξεις  που  πρέπει  να  λαμβάνει  το  τεχνικό  προσωπικό  κατά  την 
τοποθέτησή τους. 

• Η μάρκα αναγραφόμενη στα δοχεία /συσκευασίες τους. 
• Οι δοσολογίες χρήσης τους. 
• Η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος.  
• Επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν 

καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 
 

• Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους 
επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους τους πρέπει να επισυνάψουν και 
υπεύθυνη δήλωσή τους, με την οποία θα δηλώνουν  
α) ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία 

ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του 
τελικού προϊόντος και  

β) ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την 
εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον 
υποψήφιο προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 

Δεν επιτρέπεται, πριν και μετά τη σύναψη της σύμβασης, η αλλαγή της επιχειρηματικής 
μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. 
Κατ’ εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μόνο 
λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για 
οποιονδήποτε λόγο ενώ, μετά την σύναψη της σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω 
αλλαγή, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του αναδόχου προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση, 
απαιτείται απόφαση του αρμοδίου αποφασίζοντος οργάνου, μετά από γνώμη του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου. 

2.4.5 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»  
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα II της 
διακήρυξης για ένα ή περισσότερα από τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1.3 
«Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης». Η 
προσφερόμενη τιμή των προς προμήθεια προϊόντων δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα και 
περιλαμβάνει μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία. 
Κριτήριο επιλογής θα είναι η χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ για κάθε είδος χωριστά. Γίνονται 
δεκτές προσφορές για ένα ή περισσότερα είδη ή για το σύνολο της προκήρυξης. Η τιμή χωρίς 
ΦΠΑ θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 
Παραθέτουμε κατωτέρω τις ανώτερες αποδεκτές προσφερόμενές τιμές των χημικών υλικών. 

α/α Είδος
Μονάδα 
μέτρησης

Ανώτερη Αποδεκτή 
Τιμή μονάδας σε €

1 Χλώριο υγρής μορφής (Υποχλωριώδες Νάτριο 11-14%) κιλό 0,40  

2 Στέρεο Χλώριο 55-60% κιλό 1,85  

3 Στέρεο Χλώριο 90% κιλό 2,00  

4 Πολυταμπλέτα τρίχλωροισοκυανουρικού 200 γρ κιλό 2,11  

5 Υγρό για μείωση Ph (διάλυμα θειικού οξέος 30-40%) κιλό 0,60  

6 Στέρεο για αύξηση  Ph (Διτανθρακική σόδα) κιλό 0,70  

7 Στέρεο για μείωση Ph (Υδρογονοθεϊκό νάτριο) κιλό 0,70  

8 Αλγοκτόνο υγρό λίτρο 1,30  

9 Κροκιδωτικό Υγρό λίτρο 1,90  

10 Ταμπλέτες μέτρησης χλωρίου 100άδα 10,00  

11 Ταμπλέτες μέτρησης Ph 100άδα 10,00  

Οι παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ  
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Επισημαίνεται ότι η προμήθεια των παραπάνω υλικών θα γίνεται τμηματικά κατά την κρίση 
της υπηρεσίας και ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των κολυμβητικών δεξαμενών των 
Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης. 
Οι ποσότητες που αναγράφονται στον πίνακα της παραγράφου 1.3 «Συνοπτική Περιγραφή 
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης» είναι ενδεικτικές. Ο ανάδοχος δεν 
μπορεί να αξιώσει αποζημίωση στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένες 
ποσότητες προμήθειας υλικών ως προς οποιοδήποτε μέρος τους. 
Στις προσφερόμενες τιμές περιέχεται το κόστος των υλικών, το κόστος των νόμιμων υπέρ 
Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων καθώς και το κόστος μεταφοράς και εκφόρτωσης των υλικών 
στον τόπο παράδοσης. 
Η Επιτροπή του Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών και οι διαγωνιζόμενοι 
υποχρεούνται να τα παρέχουν. 
Προσφορά που είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή αντιφατική ή 
παρουσιάζει ουσιώδης αποκλίσεις από τις απαιτήσεις και τους όρους της διακήρυξης 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 
τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει 
τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται στην παρούσας διακήρυξης. 

2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών   
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα 5 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία 
ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 
αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 
τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή 
κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο 
συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να 
επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους 
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε 
όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές 
τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται 
πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 
2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων 
δικαιολογητικών συμμετοχής), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλων τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. 
(Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς) , 2.4.6. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. 
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της παρούσας,  
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β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 
σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές, 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα 
της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 
της σύμβασης. 

 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  
Το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη 
της διαδικασίας αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 
4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

1. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή από τη 
σχετική πρόσκληση. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων 
/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι 
λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 
υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, 
σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν.4412/2016.  

2. Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής:  

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και 
σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το 
στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους 
υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα 
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του 
οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
μονογράφονται και φυλάσσονται από την Επιτροπή, για να αποσφραγισθούν μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των παραπάνω στοιχείων των κυρίως φακέλων και των 
φακέλων των τεχνικών προσφορών. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, 
μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, 
αποσφραγίζονται και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν 
κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄και β΄ οι φάκελοι της 
οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
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Μετά την κατά περίπτωση αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει 
στην αξιολόγηση αυτών. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, 
η αρμόδια Επιτροπή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος 
που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο 
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή 
εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Η επιτροπή διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την 
αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την 
παρούσα κριτήριο ανάθεσης και γνωμοδοτεί περί ανάδειξης προσωρινού ανάδοχου.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 
ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που 
υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του 
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους 
προσφέροντες. 

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της 
παρούσας.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - 
Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Α. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να 
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης 
σε αυτόν (άρθρο 103 ν.4412/2016), τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των παρακάτω δικαιολογητικών, ως 
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 της 
διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παραγράφου 
2.2.3 αυτής. 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 ο 
προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά1: 

                                                           
1 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων 

σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των 

δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του 
άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα 
συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να 
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της 
χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του 
Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις 
υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από 
διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 
4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν 
θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα : … 
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α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα 
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, 

β) για την παράγραφο 2.2.2.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις 
υποχρεώσεις του που αφορούν στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Το 
πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, έργου και υπηρεσιών στην επιχείρηση του συμμετέχοντος 
καθώς και τον ίδιο το συμμετέχοντα – φυσικό πρόσωπο και τα μέλη αυτού επί νομικού 
προσώπου, εφόσον υπάρχει υποχρέωση της επιχείρησης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 
γι’ αυτούς. 

Επιπλέον, υπεύθυνη δήλωση του αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 
(στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά 
Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει 
εισφορές].  

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή 
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παρούσας, 
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 
μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή 
ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω 
παράγραφο. 

γ) για την παράγραφο 2.2.2.3 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας.  

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή 
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση 
ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, ή 
συμβολαιογράφου του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή 
ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω 
παράγραφο. 

δ) Για την παράγραφο 2.2.2.4  υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
ενώπιον αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην 
παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 
                                                                                                                                                                           
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 

εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
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B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3. (απόδειξη καταλληλόλητας για την 
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που 
είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός 
η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα 
δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 
από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται 
τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του 
αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού 
Υλικού. 

Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
προσωρινός ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με 
τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η 
νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α 
που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί 
εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου 
διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Γ. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 
παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον 
αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Δ. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο 
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του 
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας, είτε κατακύρωσης 
της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης της Επιτροπής Διοίκησης της αναθέτουσας 
αρχής. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 
που κατατέθηκαν. 

Ε. Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  
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iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.2 (λόγοι 
αποκλεισμού) και 2.2.3 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι 
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, η διαδικασία ματαιώνεται.  

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα 
που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.   

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα 
αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της 
απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν 
συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις 
αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

β) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 3.2.Β., έπειτα από σχετική 
πρόσκληση. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα 
αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός 
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Το 
συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα 
στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Ενστάσεις 
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της 
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η 
ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει 
αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, 
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η 
απόρριψη της ένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παράβολου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 
4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και  επιστρέφεται με πράξη της 
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.  

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, 
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μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν 
σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά 
από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει 
ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 
της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό 
της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη 
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση 
ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η 
εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος 
της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής 
διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον 
χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης.  

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 
κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και 
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 
Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 
του αναδόχου. 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το 
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δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο του ελέγχεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.4 Υπεργολαβία 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε αυτοπρόσωπη εκτέλεση της σύμβασης, με δικό του προσωπικό. 
Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης της σύμβασης αυτής σε υπεργολάβο. 

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 
του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.2.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του 
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική παραλαβή των κατά 
παραγγελία εκάστοτε παραδοτέων προϊόντων. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 
4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

5.1.2. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του 
υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως 
βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:   

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση 0,06%,επί της αξίας, προ φόρων και κρατήσεων υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με την ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ Β 96922.3.2017) 
των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων — Οικονομικών. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 
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5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα 
συμβατικά υλικά, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την 
σχετική σύμβαση. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 
σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 
αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 
206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα (άρθρο 207 του ν. 4412/2016). 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν 
τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί 
της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση 
ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν 
του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο 
ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των 
συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας, ενώπιον του 
φορέα που εκτελεί τη σύμβαση κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 
κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - 
Κυρώσεις), 6.1. (Παράδοσης υλικών), 6.3. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), 
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση 
της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παράδοση υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά μέσα σε μια εβδομάδα από την ημέρα 
παραγγελίας. Τα υλικά θα παραδίδοντα ανάλογα με τις ανάγκες των κολυμβητικών δεξαμενών 
και σύμφωνα με τις παραγγελίες των Ε.Α.Κ.Θ., στα παρακάτω κολυμβητήρια: 
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• Εθνικό Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης, Προέκταση Αγ. Δημητρίου, Θεσ/νίκη 
• Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο, Ν. Παραλία & 25ης Μαρτίου, Θεσσαλονίκη. 
• Κολυμβητήριο Νεάπολης, Πρώην Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη, Νεάπολη, 

Θεσσαλονίκη. 
Η παράδοση –εκφόρτωση γίνεται από τον ανάδοχο εντός των εγκαταστάσεων. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 
4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση 
χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών 
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, 
ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.2  Παραλαβή υλικών  
H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών 
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και 
ο ανάδοχος. 

Η επιτροπή παραλαβής, εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου 
της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς 
ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη 
σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει 
την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη 
τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να 
συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω 
αρμοδιότητες 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 
6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους 
όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού 
συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις 
λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που 
απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός 
χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  
Τεχνικές Προδιαγραφές – Χαρακτηριστικά του Αντικειμένου της Σύμβασης 

α/α Είδος
Μονάδα 
μέτρησης

Ενδεικτική 
Συμβατική  
Ποσότητα

1 Χλώριο υγρής μορφής (Υποχλωριώδες Νάτριο 11-14%) κιλό 60.000 
2 Στέρεο Χλώριο 55-60% κιλό 1.800 
3 Στέρεο Χλώριο 90% κιλό 1.000 
4 Πολυταμπλέτα τρίχλωροισοκυανουρικού 200 γρ κιλό 860 
5 Υγρό για μείωση Ph (διάλυμα θειικού οξέος 30-40%) κιλό 11.000 
6 Στέρεο για αύξηση  Ph (Διτανθρακική σόδα) κιλό 50 
7 Στέρεο για μείωση Ph (Υδρογονοθεϊκό νάτριο) κιλό 50 
8 Αλγοκτόνο υγρό λίτρο 800 
9 Κροκιδωτικό Υγρό λίτρο 1.200 

10 Ταμπλέτες μέτρησης χλωρίου 100άδα 40 

11 Ταμπλέτες μέτρησης Ph 100άδα 40  
Η ποιότητα των υλικών θα πρέπει να είναι αρίστη και σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία για 
χρήση σε κολυμβητικές δεξαμενές. 

Τα υλικά που θα προσκομίζονται σε συσκευασίες, θα αναγράφουν την σύσταση του υλικού, 
τις προδιαγραφές τους, την χρήση για την οποία προορίζονται,  τις οδηγίες χρήσης, τις 
προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνει το τεχνικό προσωπικό κατά την τοποθέτησή τους, την 
μάρκα και τις δοσολογίες. 

Η συσκευασία τους πρέπει να είναι άθικτη και απαραβίαστη κατά την παράδοση. 
Επιστρέφεται κάθε συσκευασία που έχει φθορές ή παραβιάσεις. 

Τα υλικά δεν πρέπει να δημιουργούν ίζημα στις δεξαμενές. Επίσης όλα τα υλικά διαλυμένα 
στο νερό πρέπει να είναι ακίνδυνα, σε περίπτωση κατάποσης ποσότητας νερού από τους 
αθλούμενους και πρέπει να δοθούν γραπτές οδηγίες για πρώτες βοήθειες για την περίπτωση 
επαφής, κατάποσης και κατά την χρήση τους από τεχνικό προσωπικό. Αν κάποιο υλικό δεν 
είναι συμβατό με κάποιο άλλο πρέπει να αναφερθεί γραπτώς και να δοθούν οι κατάλληλες 
οδηγίες χρήσης. 

Η παράδοση των υλικών της προμήθειας θα είναι τμηματική κατά την κρίση και ανάλογα με 
τις ανάγκες των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης. 

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης έλλειψης ενός συμβατικού προϊόντος στην αγορά, ο 
προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει με άλλο προϊόν, άριστης ποιότητας, 
που φέρει τη νόμιμη αδειοδότηση για την ίδια χρήση και να είναι σύμφωνο με όλα όσα 
προβλέπει η σύμβαση. Προ της προμήθειας του διαφορετικού προϊόντος ο προμηθευτής 
υποβάλλει στα Ε.Α.Κ.Θ. όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν την έλλειψη του συμβατικού 
προϊόντος στην αγορά, πλήρη φάκελο με τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη στην 
τεχνική περιγραφή, προσφορά για το νέο προϊόν, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 
1599/1986 ότι το νέο αυτό προϊόν είναι σύμφωνο με τους όρους της σύμβασης. Το προϊόν 
αυτό θα χρησιμοποιηθεί μόνο για το διάστημα που υπάρχει έλλειψη του συμβατικού 
προϊόντος και μόνο μετά από την έγκριση των Ε.Α.Κ.Θ. Σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται 
εκ του παραπάνω λόγου αύξηση του συμβατικού ανταλλάγματος που δικαιούται ο ανάδοχος. 
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Ανάλυση κάθε επιμέρους χημικού υλικού: 

1. Χλώριο υγρής μορφής (Υποχλωριώδες νάτριο 11% έως 14%) 
Η προμήθεια αφορά υποχλωριώδες νάτριο 11% έως 14% (χλώριο υγρής μορφής), το οποίο 
χρησιμοποιείται ως κύριο απολυμαντικό υλικό για χρήση στις κολυμβητικές δεξαμενές και η 
διάχυσή του σ’ αυτές θα γίνεται μέσω δοσομετρικής αντλίας.  

Το υλικό θα αποθηκεύεται σε δεξαμενές και θα φτάνει στο τόπο παραλαβής του με όλες τις 
απαραίτητες από το νόμο προφυλάξεις για μεταφορά και αποθήκευση υλικών αυτού του 
είδους και θα συνοδεύεται με βεβαίωση καταλληλόλητας από την επιχειρηματική μονάδα 
παραγωγής του τελικού προϊόντος (βιοκτόνου). 

2. Στέρεο Χλώριο 55% έως 60%   
Η προμήθεια αφορά διχλωροισοκυανουρικό οξύ περιεκτικότητας 55% έως 60% στερεής 
μορφής σε κόκκους, το οποίο χρησιμοποιείται ως δευτερεύον απολυμαντικό υλικό.  

3. Στέρεο Χλώριο 90%  
Η προμήθεια αφορά τριχλωροισοκυανουρικό οξύ περιεκτικότητας 90% στερεής μορφής σε 
κόκκους, το οποίο χρησιμοποιείται ως δευτερεύον απολυμαντικό υλικό.  

4. Πολυταμπλέτα τρίχλωροισοκυανουρικού 200 γρ 
Η προμήθεια αφορά πολυταμπλέτα των 200 γρ που θα περιέχει χλώριο 90%, αλγοκτόνο και 
κροκιδωτικό. 

5. Υγρό για μείωση Ph (διάλυμα θειικού οξέος 30-40%) 
Η προμήθεια αφορά διάλυμα θειικού οξέος 30-40% υγρής μορφής έτσι ώστε η οξύτητα του 
νερού να παραμένει σταθερή μέσα στα όρια που θέτει η νομοθεσία. Ο μειωτής Ph υγρής 
μορφής θα χρησιμοποιείται για την καθημερινή αντιμετώπιση ρύθμισης της οξύτητας μέσω 
δοσομετρικής αντλίας. 

6. Στέρεο για αύξηση Ph (Διτανθρακική σόδα) 
Η προμήθεια αφορά διτανθρακική σόδα στερεής μορφής έτσι ώστε η οξύτητα του νερού να 
παραμένει σταθερή μέσα στα όρια που θέτει η νομοθεσία και θα χρησιμοποιείται για έκτακτη 
αντιμετώπιση ρύθμισης της οξύτητας. 

7. Στέρεο για μείωση Ph (Υδρογονοθεϊκό νάτριο) 
Η προμήθεια αφορά υδρογονοθεϊκό νάτριο στερεής μορφής έτσι ώστε η οξύτητα του νερού 
να παραμένει σταθερή μέσα στα όρια που θέτει η νομοθεσία και θα χρησιμοποιείται για 
έκτακτη αντιμετώπιση ρύθμισης της οξύτητας. 

8. Αλγοκτόνο υγρό 
Η προμήθεια αφορά αλγοκτόνο υγρής μορφής κατάλληλο για την καταπολέμηση των άλγεων 
τα οποία αναπτύσσονται στο νερό της πισίνας και αλλάζουν το χρώμα σε πράσινο και μερικές 
φορές φαίνονται ως καφέ και μαύρες επικαλύψεις στα τοιχώματα των πισινών. Πρέπει να 
είναι συμβατό με όλα τα χλώρια που αναφέρονται και να μην περιέχουν χλώριο ή βρώμιο. 
Χρησιμοποιείται ως υλικό καθημερινής συντήρησης. 

9. Κροκιδωτικό Υγρό 
Η  προμήθεια  αφορά  κροκιδωτικό  για  την  καταπολέμηση  της  θολότητας  που 
δημιουργείται από τυχόν αιωρήματα στο νερό των κολυμβητικών δεξαμενών. 

10. Ταμπλέτες μέτρησης χλωρίου 
Η προμήθεια αφορά ταμπλέτες για την σωστή μέτρηση του χλωρίου του νερού της 
κολυμβητικής δεξαμενής. 

11. Ταμπλέτες μέτρησης Ph 
Η προμήθεια αφορά ταμπλέτες για την σωστή μέτρηση του Ph του νερού της κολυμβητικής 
δεξαμενής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
 

α/α Είδος Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
μονάδας 
σε € 

Τιμή μονάδας 
ολογράφως 

1 Χλώριο υγρής μορφής (Υποχλωριώδες 
Νάτριο 11-14%) 

κιλό   

2 Στέρεο Χλώριο 55-60% κιλό   

3 Στέρεο Χλώριο 90% κιλό   

4 Πολυταμπλέτα 
τρίχλωροισοκυανουρικού 200 γρ 

κιλό   

5 Υγρό για μείωση Ph (διάλυμα θειικού 
οξέος 30-40%) 

κιλό   

6 Στέρεο για αύξηση  Ph (Διτανθρακική 
σόδα) 

κιλό   

7 Στέρεο για μείωση Ph (Υδρογονοθεϊκό 
νάτριο) 

κιλό   

8 Αλγοκτόνο υγρό λίτρο   

9 Κροκιδωτικό Υγρό λίτρο   

10 Ταμπλέτες μέτρησης χλωρίου  100άδα   

11 Ταμπλέτες μέτρησης Ph 100άδα   

Οι παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ 

 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 

 
ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΤΕΥΔ 
 

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/αναθέτοντα φορέα  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: ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [54586] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Γρηγ.Λαμπράκη 2 - Τ.Κ.54636 - Θεσσαλονίκη] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Φουντουκάκη Μαρία] 
- Τηλέφωνο: [2310-229877] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [aamth@otenet.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.eakth.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης, CPV – ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2017 
- Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την προμήθεια χημικών προϊόντων για τον 

καθαρισμό και την απολύμανση του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών των Εθνικών Αθλητικών 
Κέντρων Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Κ.Θ.).  

CPV 24962000-5] 
 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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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 αρμόδιοι2 : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρηση3; 

 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλους4; 

[] 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) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

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

3 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. 

4 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
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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 …): 

[……] 

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες5 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση6· 
2. δωροδοκία7,8· 
3. απάτη9· 
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες10· 
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας11· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων12. 

                                                           
5 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.  
6 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). 
7 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 
“διαφθορά”. 
8 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). 
9 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. 
10 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. 
11 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”. 
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Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου13 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
ασφάλισης14, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες καταστάσεις15: 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                           
12 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.". 
13 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 ) 
14 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).  
15 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα16; 

[] Ναι [] Όχι 
 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια17 κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασής18; του 

[…] 
 

 

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 είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 
εγγράφων που αναφέρονται19, 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 δωρεάν20. 

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 Δήλώσης 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): [……]    

                                                           
16 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
17  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
18 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. 
19 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
20 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.  

17PROC006178711 2017-05-12

ΑΔΑ: ΨΧΘΧΟΞΨ0-ΨΡΒ



- 30 - 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Σχέδιο Σύμβασης  
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙ ΚΩΝ ΠΡΟΪ ΟΝΤ ΩΝ  
για τον καθαρισμό και την απολύμανση του νερού  

των κολυμβητικών δεξαμενών των Ε.Α.Κ.Θ. (CPV: 24962000-5) 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΜΕ ΦΠΑ: …………….€ 
(αναλυτικά: ……………€ + ……€ ΦΠΑ) 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ………………… 2017 ημέρα …………… στα γραφεία Διοίκησης των 
Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Κ.Θ.) οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
α.-  το Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» («Ε.Α.Κ.Θ.»), που εδρεύει 

στην οδό  Γρηγορίου Λαμπράκη 2, Θεσσαλονίκη, με Α.Φ.Μ. 997510674, Δ.Ο.Υ.: Δ΄  
Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ……………………………, Πρόεδρο της 
Επιτροπής Διοίκησης,  και 

β.- ……………………………, Δ/νση: ………………………………, Α.Φ.Μ. …………… και Δ.Ο.Υ. ……………, που 
θα καλείται εφεξής «ο ανάδοχος», συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω: 
Με τη με αριθμ. …/…-…-2017 θέμα …ο  πράξη της Επιτροπής Διοίκησης των Ε.Α.Κ.Θ. 

κατακυρώθηκε στον ανάδοχο ο με αριθμό διακήρυξης …-2017 ……………… Διαγωνισμός για την 
προμήθεια χημικών υλικών για τον καθαρισμό και την απολύμανση του νερού των 
κολυμβητικών δεξαμενών των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Κ.Θ.), βάσει των 
προσφερόμενων στο διαγωνισμό τιμών, για τα προϊόντα που αναγράφονται στον παρακάτω 
πίνακα21 : 

 
α/α 

 
Είδος Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή 
μονάδας 

σε € 

1 Υποχλωριώδες Νάτριο 11-14% κιλό  
2 Στέρεο Χλώριο 55-60% κιλό  
3 Στέρεο Χλώριο 90% κιλό  

4 Πολυταμπλέτα διόρθωσης Ph & χλωρίου 
(τρίχλωρο ισοκυανουρικό) 200 γρ κιλό  

5 Υγρό για μείωση Ph (διάλυμα θειικού οξέος) κιλό  
6 Στέρεο για αύξηση  Ph κιλό  
7 Στέρεο για μείωση Ph κιλό  
8 Αλγοκτόνο υγρό λίτρο  
9 Κροκιδωτικό Υγρό λίτρο  

10 Ταμπλέτες μέτρησης χλωρίου 100άδα  
11 Ταμπλέτες μέτρησης Ph 100άδα  

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ 24% 

 
Ο ανάδοχος, δηλώνει ότι αναλαμβάνει την προμήθεια των χημικών υλικών για τις 

κολυμβητικές δεξαμενές των Ε.Α.Κ.Θ., με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες: 

1.- Η αξία για την προμήθεια των προϊόντων (τιμή προσφοράς) είναι αυτή η οποία 
αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα.  Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και οριστικοποιούνται 
ανάλογα με τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής έως το τέλος της συμβατικής διάρκειας. Η 
δέσμευση ισχύει ως προς την ανώτατη δαπάνη της σύμβασης και την τιμή κατακύρωσης, 
χωρίς δέσμευση της αναθέτουσας αρχής για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων ποσοτήτων 
ανά είδος. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να αξιώσει αποζημίωση στην περίπτωση που δεν 
                                                           
21 Ανάλογα θα αναφερθούν τα αντίστοιχα υλικά για τα οποία θα υπογραφεί η σύμβαση 
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πραγματοποιηθούν προμήθειες υλικών, για τη συνολική αξία της σύμβασης. Αντιστρόφως, 
όμως, δεν μπορεί να επικαλεστεί αδυναμία προμήθειας των υλικών, στις ποσότητες που 
κάθε φορά παραγγέλνονται. 

2.- Στην τιμή των υλικών περιλαμβάνεται και η μεταφορά τους και εναπόθεση στο χώρο που 
θα υποδειχθεί εντός των κολυμβητικών εγκαταστάσεων. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του 
υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ο Φ.Π.Α. 
βαρύνει τα Ε.Α.Κ.Θ.  Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:   

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση 0,06%,επί της αξίας, προ φόρων και κρατήσεων υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με την ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ Β 96922.3.2017) 
των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων — Οικονομικών. 

γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 
χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

3.- Η παρούσα σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι την λήξη του 
οικονομικού έτους 2017 (ήτοι 31/12/2017). 

4.- Τα Ε.Α.Κ.Θ. έχουν το δικαίωμα να διακόψουν τη σύμβαση προσωρινά ή οριστικά, 
εφόσον συντρέξει προς αυτό οποιοσδήποτε νόμιμος λόγος (π.χ. οικονομικοί λόγοι, τεχνικοί 
λόγοι, χρηματοδοτικοί κ.ά.), χωρίς να απαιτείται οπωσδήποτε να συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας. Προς τούτο θα ειδοποιήσουν τον ανάδοχο εγγράφως. Στην περίπτωση λύσης 
ή προσωρινής διακοπής της σύμβασης για τους παραπάνω λόγους ο ανάδοχος ουδεμία 
αποζημίωση δικαιούται για την ανεκτέλεστη ποσότητα των υλικών και για τον 
υπολειπόμενο χρόνο από την διακοπή και μέχρι την οριζόμενη λήξη της ούτε σε παράταση 
(επιμήκυνση) του χρόνου της σύμβασης. 

5.- Με την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού, ο ανάδοχος προσκομίζει την αριθμ. 
……………………... εγγυητική επιστολή της …...……………………..., καλής εκτέλεσης των όρων της 
σύμβασης, ύψους …………………………… Ευρώ (€………………) που αναφέρεται στην προμήθεια 
των χημικών υλικών, που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας.  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί ύστερα από τη λήξη του χρόνου 
διάρκειας της σύμβασης και της τυχόν παράτασής της και την επίλυση κάθε τυχόν διαφοράς 
μεταξύ του αναδόχου και των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Κ.Θ.). 

6.- Τα υλικά θα παραδίδονται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες των κολυμβητικών 
δεξαμενών και σύμφωνα με τις παραγγελίες των Ε.Α.Κ.Θ., στα παρακάτω κολυμβητήρια: 
1. Εθνικό Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης, Προέκταση Αγ. Δημητρίου, Θεσ/νίκη 
2. Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο, Ν. Παραλία & 25ης Μαρτίου, Θεσσαλονίκη. 
3. Κολυμβητήριο Νεάπολης, Πρώην Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη, Νεάπολη, Θεσσαλονίκη. 

Η παράδοση –εκφόρτωση γίνεται από τον ανάδοχο εντός των εγκαταστάσεων. 

7.- Η ποιότητα των υλικών θα πρέπει να είναι αρίστη και σύμφωνη με την κείμενη 
νομοθεσία για χρήση σε κολυμβητικές δεξαμενές. 

Τα υλικά που θα προσκομίζονται σε συσκευασίες, θα αναγράφουν την σύσταση του 
υλικού, τις προδιαγραφές τους, την χρήση για την οποία προορίζονται,  τις οδηγίες χρήσης, τις 
προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνει το τεχνικό προσωπικό κατά την τοποθέτησή τους, την 
μάρκα και τις δοσολογίες. 
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Η συσκευασία τους πρέπει να είναι άθικτη και απαραβίαστη κατά την παράδοση. 
Επιστρέφεται κάθε συσκευασία που έχει φθορές ή παραβιάσεις. 

Τα υλικά δεν πρέπει να δημιουργούν ίζημα στις δεξαμενές. Επίσης όλα τα υλικά 
διαλυμένα στο νερό πρέπει να είναι ακίνδυνα, σε περίπτωση κατάποσης ποσότητας νερού από 
τους αθλούμενους και πρέπει να δοθούν γραπτές οδηγίες για πρώτες βοήθειες για την 
περίπτωση επαφής, κατάποσης και κατά την χρήση τους από τεχνικό προσωπικό. Αν κάποιο 
υλικό δεν είναι συμβατό με κάποιο άλλο πρέπει να αναφερθεί γραπτώς και να δοθούν οι 
κατάλληλες οδηγίες χρήσης. 

Ανάλυση κάθε επιμέρους χημικού υλικού22: 
i. Χλώριο Υγρής μορφής (Υποχλωριώδες νάτριο 11% έως 14%) 

Η προμήθεια αφορά υποχλωριώδες νάτριο 11% έως 14% (χλώριο υγρής μορφής), το 
οποίο χρησιμοποιείται ως κύριο απολυμαντικό υλικό για χρήση στις κολυμβητικές 
δεξαμενές και η διάχυσή του σ’ αυτές θα γίνεται μέσω δοσομετρικής αντλίας.  
Το υλικό θα αποθηκεύεται σε δεξαμενές και θα φτάνει στο τόπο παραλαβής του με όλες 
τις απαραίτητες από το νόμο προφυλάξεις για μεταφορά και αποθήκευση υλικών αυτού 
του είδους και θα συνοδεύεται με βεβαίωση καταλληλόλητας από την επιχειρηματική 
μονάδα παραγωγής του τελικού προϊόντος (βιοκτόνου). 

ii. Στέρεο Χλώριο 55% έως 60% 
Η προμήθεια αφορά διχλωροισοκυανουρικό οξύ περιεκτικότητας 55% έως 60% στερεής 
μορφής σε κόκκους, το οποίο χρησιμοποιείται ως δευτερεύον απολυμαντικό υλικό. 

iii. Στέρεο Χλώριο 90% 
Η προμήθεια αφορά τριχλωροισοκυανουρικό οξύ περιεκτικότητας 90% στερεής μορφής 
σε κόκκους, το οποίο χρησιμοποιείται ως δευτερεύον απολυμαντικό υλικό. 

iv. Πολυταμπλέτα τρίχλωροισοκυανουρικού 200 γρ 
Η προμήθεια αφορά πολυταμπλέτα των 200 γρ που θα περιέχει χλώριο 90%, αλγοκτόνο 
και κροκιδωτικό. 

v. Υγρό για μείωση Ph (διάλυμα θειικού οξέος 30-40%) 
Η προμήθεια αφορά διάλυμα θειικού οξέος 30-40% υγρής μορφής έτσι ώστε η οξύτητα 
του νερού να παραμένει σταθερή μέσα στα όρια που θέτει η νομοθεσία. Ο μειωτής Ph 
υγρής μορφής θα χρησιμοποιείται για την καθημερινή αντιμετώπιση ρύθμισης της 
οξύτητας μέσω δοσομετρικής αντλίας. 

vi. Στέρεο για αύξηση Ph (Διτανθρακική σόδα) 
Η προμήθεια αφορά διτανθρακική σόδα στερεής μορφής έτσι ώστε η οξύτητα του νερού 
να παραμένει σταθερή μέσα στα όρια που θέτει η νομοθεσία και θα χρησιμοποιείται για 
έκτακτη αντιμετώπιση ρύθμισης της οξύτητας. 

vii. Στέρεο για μείωση Ph (Υδρογονοθεϊκό νάτριο) 
Η προμήθεια αφορά υδρογονοθεϊκό νάτριο στερεής μορφής έτσι ώστε η οξύτητα του 
νερού να παραμένει σταθερή μέσα στα όρια που θέτει η νομοθεσία και θα 
χρησιμοποιείται για έκτακτη αντιμετώπιση ρύθμισης της οξύτητας. 

viii. Αλγοκτόνο υγρό 
Η προμήθεια αφορά αλγοκτόνο υγρής μορφής κατάλληλο για την καταπολέμηση των 
άλγεων τα οποία αναπτύσσονται στο νερό της πισίνας και αλλάζουν το χρώμα σε πράσινο 
και μερικές φορές φαίνονται ως καφέ και μαύρες επικαλύψεις στα τοιχώματα των 
πισινών. Πρέπει να είναι συμβατό με όλα τα χλώρια που αναφέρονται και να μην 
περιέχουν χλώριο ή βρώμιο. Χρησιμοποιείται ως υλικό καθημερινής συντήρησης. 

ix. Κροκιδωτικό Υγρό 
Η  προμήθεια  αφορά  κροκιδωτικό  για  την  καταπολέμηση  της  θολότητας  που 
δημιουργείται από τυχόν αιωρήματα στο νερό των κολυμβητικών δεξαμενών. 

                                                           
22 Ανάλογα θα αναφερθούν τα αντίστοιχα υλικά για τα οποία θα υπογραφεί η σύμβαση 
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x. Ταμπλέτες μέτρησης χλωρίου 
Η προμήθεια αφορά ταμπλέτες για την σωστή μέτρηση του χλωρίου του νερού της 
κολυμβητικής δεξαμενής. 

xi. Ταμπλέτες μέτρησης Ph 
Η προμήθεια αφορά ταμπλέτες για την σωστή μέτρηση του Ph του νερού της 
κολυμβητικής δεξαμενής. 

8. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης έλλειψης ενός συμβατικού προϊόντος στην αγορά, ο 
προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει με άλλο προϊόν, άριστης ποιότητας, 
που φέρει τη νόμιμη αδειοδότηση για την ίδια χρήση και να είναι σύμφωνο με όλα όσα 
προβλέπει η σύμβαση. Προ της προμήθειας του διαφορετικού προϊόντος ο προμηθευτής 
υποβάλλει στα Ε.Α.Κ.Θ. όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν την έλλειψη του συμβατικού 
προϊόντος στην αγορά, πλήρη φάκελο με τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη στην 
τεχνική περιγραφή, προσφορά για το νέο προϊόν, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 
1599/1986 ότι το νέο αυτό προϊόν είναι σύμφωνο με τους όρους της σύμβασης. Το προϊόν 
αυτό θα χρησιμοποιηθεί μόνο για το διάστημα που υπάρχει έλλειψη του συμβατικού 
προϊόντος και μόνο μετά από την έγκριση των Ε.Α.Κ.Θ. Σε καμία περίπτωση δεν 
δικαιολογείται εκ του παραπάνω λόγου αύξηση του συμβατικού ανταλλάγματος που 
δικαιούται ο ανάδοχος. 

9.- Ο ανάδοχος ευθύνεται για την επανόρθωση κάθε ζημιάς, ανεξαρτήτως ύψους, που 
τυχόν προκληθεί στις εγκαταστάσεις, σε αντικείμενο ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο, εξαιτίας 
των ειδών που προμηθεύει όπως και κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης των 
υποχρεώσεών του εκ της σύμβασης. Ο προμηθευτής θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος 
αστικά και ποινικά για οποιαδήποτε σωματική βλάβη, ζημία εν γένει στο προσωπικό του, το 
προσωπικό των Ε.Α.Κ.Θ., τους χρήστες των δεξαμενών και εγκαταστάσεων των Ε.Α.Κ.Θ. που 
θα προκληθεί εξαιτίας των υλικών που προμηθεύει ή λόγω παραβάσεων δικών του και 
των προσώπων για τα οποία έχει ευθύνη κατά το νόμο ή ακόμη επ’ ευκαιρία εκτέλεσης 
της σύμβασης από τον ίδιο. Σε κάθε περίπτωση η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα 
καλύπτει και αυτές τις ευθύνες του αναδόχου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί τις οδηγίες και υποδείξεις των Ε.Α.Κ.Θ. και να 
συνεργάζεται με την υπηρεσία για την τήρηση της σύμβασης. Είναι υποχρεωμένος να παρέχει 
στα Ε.Α.Κ.Θ. οποιαδήποτε πληροφορία του ζητηθεί σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

10.-. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της συμβατικής προμήθειας θα γίνεται από την 
αρμόδια επιτροπή υπαλλήλων των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης και θα 
υπογράφεται κάθε φορά πρωτόκολλο παραλαβής από τους παραπάνω. 

11.- Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται, ύστερα από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
των υλικών από την αρμόδια επιτροπή, βάσει του άρθρου 200 του ν.4412/2016, μετά την 
έγκριση του σχετικού χρηματικού εντάλματος.  

12.- Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει στην προμήθεια των υλικών μέσα σε μια 
εβδομάδα από την ημέρα παραγγελίας. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εκτέλεσης της 
παραγγελίας ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

13.- Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει 
τα συμβατικά υλικά, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και 
την σχετική σύμβαση. 
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 
σύμβαση. 
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
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Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
β) επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 
αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

14.- Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 
206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα (άρθρο 207 του ν. 4412/2016). 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν 
τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί 
της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση 
ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν 
του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο 
ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

15.- Ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον 
του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 
κυρώσεις, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που 
έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 

16.- Απαγορεύεται η εκχώρηση και η ενεχυρίαση από τον ανάδοχο των εκ του 
παρόντος απαιτήσεών του κατά των Ε.Α.Κ.Θ. προς κάθε τρίτο, χωρίς την έγγραφη 
συναίνεση των Ε.Α.Κ.Θ. Σε περίπτωση που τυχόν γίνει, είναι άκυρη  έναντι των Ε.Α.Κ.Θ. 
και δεν γεννά καμία υποχρέωση σε βάρος τους. 

17.- Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 
σε μία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016.  

18.- Οι όροι της διακήρυξης θωρούνται και όροι της σύμβασης, χωρίς να μπορεί ο 
ανάδοχος να επικαλεσθεί άγνοια αυτών.  
Το κείμενο της σύμβασης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο. 

19.- Για κάθε τι που δεν προβλέπεται από τον παρόν συμφωνητικό, ισχύουν οι όροι 
διακήρυξης του διαγωνισμού, οι διατάξεις του ν.4412/2016 και κάθε άλλη εφαρμοστά 
κανονιστική διάταξη. 
 

Ο Ι   Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
 
 ………………………………… ……………………..………… 
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