
 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 8/2014 

Ανοιχτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού  
για την προμήθεια Υποχλωριώδες Νάτριου 11-14% για τον καθαρισμό και 

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

 
 

 

Ημερομηνία & ώρα διενέργειας διαγωνισμού: 
Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014 

10:00 π.μ. 

Τόπος διενέργειας διαγωνισμού :  

Γραφείο Διεύθυνσης 
Γρηγορίου Λαμπράκη 2 

τ.κ. 54636 Θεσ/νίκη  
(πρώην Α.Α.Μ.Θ.) 

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο 
Τύπο: 

ΑΥΡΙΑΝΗ:  13/06/2014 

ΓΕΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ : 

13/06/2014 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & 

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ: 
13/06/2014 

Ημερομηνία δημοσίευσης στην ιστοσελίδα 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ :  

13/06/2014 

Ημερομηνία δημοσίευσης στην ιστοσελίδα 
του Ε.Α.Κ.Θ. :  

13/06/2014 

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος 
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων : 

13/06/2014 

Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στο 
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο: 

13/06/2014 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)      

  

 

26.600,00 € 

                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,  
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ  
 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Θεσσαλονίκη,  11-6-2014 
  Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.4002/11) 
 Γρηγ.Λαμπράκη 2 - Τ.Κ.54636 - Θεσσαλονίκη     
Τηλ. Διοικ.-Οικ.Υπ.2310-236951, 2310-257783 Αριθ. Πρωτ. Φ5/1193 

 Fax : 2310-229690 - E-mail: aamth@otenet.gr 
Πληροφορίες : Φουντουκάκη Μαρία, τηλ. 2310-229877 

 

Νομικό και θεσμικό πλαίσιο 
διαγωνισμού:  

Π.Δ. 118/2007, Π.Δ. 60/2007. 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ του Έργου:  
από την υπογραφή της σύμβασης 
μέχρι 31/12/2014, με δυνατότητα 
παράτασης μέχρι (3) τρεις μήνες. 
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Η  Επιτροπή Διοίκησης (Ε.Δ.) των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσ/νίκης 
(Ε.Α.Κ.Θ.) αφού έλαβε υπόψη τα παρακάτω, που αποτελούν ένα σώμα με τους 

όρους της διακήρυξης: 

1) Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων". 

2) Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) "Περί δημόσιου λογιστικού... ", άρθρα 79-85. 

3) Το άρθρο 8 του Ν.2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/99) περί κρατικών προμηθειών. 

4) Το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10.7.07) "Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου 
(Κ.Π.Δ.)", όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 
14/Α/2012). 

5) Το Ν. 3861/2010 ( ΦΕΚ 112/Α/2010) για την ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις. 

6) Τον Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 
14/Α/2012). 

7) Την απόφασή της αριθμ. 18/04-06-2014 θέμα 21
ο
 για την έγκριση διενέργειας 

ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια χημικών υλικών για τον καθαρισμό 
και την απολύμανση του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών των Εθνικών 
Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης. 

8) Την απόφασή της αριθμ. 18/04-06-2014 θέμα 22
ο
 για την σύντμηση 

προθεσμίας διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια 
υποχλωριώδες νάτριου 11-14% για τον καθαρισμό και την απολύμανση του 
νερού των κολυμβητικών δεξαμενών των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων 
Θεσσαλονίκης. 

9) Τις Υπουργικές Αποφάσεις του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Ι. Ανδριανού υπ’ αριθ. 13256/08-05-2014, 
13246/08-05-2014 και 13598/12-05-2014 για τη συγκρότηση της Επιτροπής 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης, της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 
του Π.Δ.118/2007 και της Επιτροπής παραλαβής αντίστοιχα. 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  

1.- Ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ, με ισχύ από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014 με δυνατότητα παράτασης 
μέχρι τρεις (3) μήνες, για την προμήθεια υποχλωριώδες νάτριου 11-14% για 
τον καθαρισμό και την απολύμανση του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών των 
Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης: 

 

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  
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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 κατακύρωση θα γίνει στον προσφέροντα τη χαμηλότερη τιμή για κάθε υλικό 
ξεχωριστά.  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30 Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 
10:00 π.μ. από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των 
διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, στο γραφείο της 
Διεύθυνσης των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης, Γρηγ. Λαμπράκη 2, 
τ.κ. 54636, Θεσσαλονίκη. 

Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να 
καταθέσουν πλήρη προσφορά, όπως ορίζεται στη συνέχεια, στις διοικητικές 
υπηρεσίες των Ε.Α.Κ.Θ. στη διεύθυνση: Γρηγ. Λαμπράκη 2, Τ.Κ. 54636, Θεσ/νίκη, 
έως την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα εκείνης της διενέργειας του 
διαγωνισμού και  ώρα 15:00 της ημέρας αυτής. Προσφορές που υποβάλλονται 
μετά την παραπάνω προθεσμία θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς 
να ανοιχθούν.  

Ο φάκελος της προσφοράς είτε κατατίθεται από νόμιμα εξουσιοδοτημένο 
πρόσωπο είτε αποστέλλεται επί αποδείξει, με οποιονδήποτε τρόπο, [αρκεί να 
παραδίδεται κατά τις εργάσιμες ώρες  (7:00 – 15:00) και ημέρες στην προθεσμία που 
προαναφέρεται]. Φάκελοι, που δεν έχουν αποστολέα, δεν θα παραλαμβάνονται. Τα 
Ε.Α.Κ.Θ. δεν φέρουν καμία ευθύνη για την εμπρόθεσμη παραλαβή των φακέλων που 
δεν κατατίθενται αλλά αποστέλλονται. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο 
άρθρο 11 του Π.Δ. 118/2007.  

Η εργασία χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού 
(ΚΑ 1351) των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης. 

Η πιθανή προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται συνολικά σε 
είκοσι έξι χιλιάδες εξακόσια ευρώ (26.600,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ: 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 
 

α/α Είδος 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ενδεικτική  
Ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας σε 

€ 
Αξία σε € 

1 Υποχλωριώδες Νάτριο 11-14% κιλό 48.000   0,45   21.600,00   

Η τιμή είναι ενδεικτική και πάρθηκε από το ελεύθερο 
εμπόριο 

  ΚΑΘΑΡΟ   21.600,00 € 

 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ    32,00 € 

 
ΦΠΑ 23%    4.968,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ     26.600,00 € 
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Στις τιμές της προσφοράς συνυπολογίζονται από τον προσφέροντα και 
περιέχονται άνευ ετέρου οι νόμιμες υπέρ Δημοσίου και τρίτους κρατήσεις καθώς 
και το κόστος μεταφοράς και εκφόρτωσης των υλικών στον τόπο παράδοσης.  

Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της προκήρυξης παρέχονται από τους 
αρμόδιους υπάλληλους κ.κ. Φουντουκάκη Μαρία και Ορφανό Σταμάτη, τηλ.: 2310-
229877, 2310-236951, fax: 2310-229690, e-mail: aamth@otenet.gr, τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες (7:00 – 15:00). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το κείμενο της διακήρυξης από 
την ιστοσελίδα της υπηρεσίας: www.eakth.gr  ή από τον ιστότοπο της διαύγειας και 
του κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων. 

 

2.- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά 
πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά, οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις επαγγελματιών 
που υποβάλουν κοινή προσφορά.   

 

2.1.  Ισχύς Προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για 
τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του 
διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της και κατ’ ανώτατο όριο για χρόνο ίσο με το 
προβλεπόμενο στη διακήρυξη. Πέραν των ορίων αυτών, θα ισχύουν τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 13 παρ. 3 του Π.Δ. 118/2007.  

Μετά την έναρξη της διαδικασίας του διαγωνισμού οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν 
δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή να επιφέρουν οποιαδήποτε 
τροποποίηση ή διόρθωση, μετά την κατάθεσή της.  

 

2.2. Περιεχόμενο Προσφορών 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να καταθέσει έναν 
ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην 
παρούσα διακήρυξη.  

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη: 

 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος θα περιέχει, επί ποινή απορρίψεως, τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 2.3. της παρούσης, καθώς και 
δύο ανεξάρτητους σφραγισμένους φακέλους:  
 (α) Φάκελος «Τεχνική Προσφορά», 
(β) Φάκελος «Οικονομική Προσφορά».  

Οι φάκελοι της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς πρέπει να φέρουν και τις 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Όλοι οι φάκελοι πρέπει να αναγράφουν την 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Αριθμός Διακήρυξης: 8 / 2014 

 «Ανοιχτός Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια 
υποχλωριώδες νάτριου 11% έως 14% για τον καθαρισμό και την απολύμανση 

του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων 
Θεσσαλονίκης». 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 30 / 06 / 2014 

mailto:aamth@otenet.gr
http://www.eakth.gr/
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επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου του διαγωνιζομένου, τον τίτλο του διαγωνισμού και τον τίτλο του 
φακέλου. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν 
λόγω μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, συσκευάζονται 
ιδιαίτερα, σε ξεχωριστό κλειστό φάκελο, και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με 
την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις 
του κυρίως φακέλου. 

Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία, που θα τη συνοδεύουν, θα υποβληθούν 
στον παρακάτω αριθμό αντιτύπων:  

 Δικαιολογητικά Συμμετοχής: σε ένα (1) αντίτυπο που θα περιλαμβάνονται 
στον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς.  

 Τεχνική Προσφορά: σε (2) αντίτυπα (ένα με τα πρωτότυπα και ένα με 
φωτοαντίγραφα αυτών), που θα περιλαμβάνονται στον αντίστοιχο σφραγισμένο 
φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.  

 Οικονομική Προσφορά: σε (2) αντίτυπα (ένα με τα πρωτότυπα και ένα με 
φωτοαντίγραφα αυτών), που θα περιέχονται στον αντίστοιχο σφραγισμένο 
φάκελο Οικονομικής Προσφοράς.  

 

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην ελληνική γλώσσα ή σε επικυρωμένη 
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.  

Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν 
ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.λ.π. Εάν υπάρχει στην προσφορά 
οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από 
τον προσφέροντα. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται 
ανακεφαλαιωτικά στο τέλος της προσφοράς. Η Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού υπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν διορθώσεις και 
τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα 
ότι προϋπήρχαν της διενέργειας του διαγωνισμού. Η προσφορά απορρίπτεται 
όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις ή προσθήκες, οι οποίες την καθιστούν ασαφή 
κατά την κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού. 

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την 
κρίση της Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν 
λαμβάνεται υπόψη. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και 
συνεπάγονται απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της 
διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται, μόνον όταν ζητούνται από 
την Επιτροπή  του Διαγωνισμού και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή 
διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο και δεν θεωρείται 
αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων πρέπει να δίνονται γραπτά σε 
χρόνο που θα ορίζει η Επιτροπή. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά τους θα 
απορρίπτεται. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού οφείλει να αντιμετωπίζει τις 
διευκρινίσεις των υποψηφίων με γνώμονα την αρχή της ίσης μεταχείρισης και με 
όριο σε κάθε περίπτωση την μη ουσιώδη τροποποίηση των προσφορών. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους 
ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων της διακήρυξης. Πάντως η γνώση τους αυτή 
θεωρείται, ότι υπάρχει με την υποβολή της προσφοράς και χωρίς την αναφορά 
της σ' αυτή. Εξ' άλλου με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι οι 
διαγωνιζόμενοι είναι απολύτως ενήμεροι από κάθε πλευρά των συνθηκών 
εκτέλεσης της σύμβασης και ότι έχουν μελετήσει όλα τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στο φάκελο του διαγωνισμού.  

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους 
τους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών. Μετά την κατάθεση 
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της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης και των τεχνικών 
προδιαγραφών. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια 
Επιτροπή, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας μετά από 
σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που 
δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

Για την ευχερή αξιολόγηση και σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη 
σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της προκήρυξης. 

 

2.3.-   Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με 
την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής: 

α). Έγγραφο υποβολής της Προσφοράς, στο οποίο ο υποψήφιος να δηλώνει 
ότι συμμετέχει στο διαγωνισμό. Επίσης να ορίζει το χρόνο ισχύος της προφοράς 
του (120 ημέρες).  

β) Εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στην παρούσα.   

γ). Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), η 
οποία να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών 

προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών όπως εκάστοτε 
ισχύει, στην οποία : 

i. Να αναγράφονται λεπτομερώς τα στοιχεία του διαγωνισμού. 

ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, 

- δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από 
τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα 
της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.      

- δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης. 

- είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς 
τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (ή σε ισοδύναμες 
επαγγελματικές οργανώσεις αν πρόκειται για αλλοδαπούς) και ότι θα 
εξακολουθήσουν να είναι εγγεγραμμένοι μέχρι την κατακύρωση του 
διαγωνισμού.  

- δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α'101), όπως εκάστοτε 
ισχύει, αναγκαστική διαχείριση ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο 
για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό 
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

iii. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 
προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την κατακύρωση 
του διαγωνισμού, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 20 του Π.Δ. 118/07. 

δ). Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), η 
οποία να φέρει την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, στην οποία : 

i. Να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς ο 
υποψήφιος δεν έχει νομικούς περιορισμούς στη λειτουργία της 
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επιχείρησής του και ότι δεν του έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από 
διαγωνισμούς με αμετάκλητη απόφαση κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 
Π.Δ. 118/2007. 

ii. Να δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας προκήρυξης, της οποίας ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση, και 
ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

iii. Να δηλώνεται ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την 
επαγγελματική του διαγωγή.  

iv. Να δηλώνεται ότι δεν έχει καταστεί ποτέ υπεύθυνος ψευδών ή 
ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που του 
ζητήθηκαν από αναθέτουσες αρχές σχετικά με την ανταπόκρισή του σε 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής του.  

ε) Εφόσον ο διαγωνιζόμενος συμμετέχει στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό του, 
υποβάλλει μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης με βεβαίωση της 
γνησιότητας της υπογραφής του.  

στ) Οι διαγωνιζόμενοι νομικά πρόσωπα οφείλουν να καταθέσουν απόφαση περί 
συμμετοχής του αρμόδιου οργάνου τους, στην οποία ειδικότερα: 

 Εγκρίνεται η συμμετοχή στο συγκεκριμένο διαγωνισμό.  

 Παρέχεται σε συγκεκριμένο πρόσωπα ή πρόσωπα η εξουσιοδότηση να 
υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την προσφορά, καθώς και 
να καταθέσει/ουν την προσφορά και να παραστεί/παραστούν στην 
αποσφράγισή της και σε όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας αλλά και 
μετά από αυτήν (π.χ. για την παραλαβή του σώματος εγγυητικής επιστολής). 

Επίσης, οφείλουν να καταθέσουν όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα ίδρυσης, 
καθώς και όλα τα έγγραφα ανάλογα με την εταιρική μορφή από τα οποία θα 
προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπησή τους : 

1. για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε  

- ΦΕΚ Δημοσίευσης του Καταστατικού Σύστασης της Α.Ε. 

- ΦΕΚ Δημοσίευσης της τελευταίας τροποποίησης του  Καταστατικού της Α.Ε. 

- Κωδικοποιημένο Καταστατικό 

- Πιστοποιητικό εκδόσεως 3μήνου προ της ημερομηνίας του διαγωνισμού περί 
των τροποποιήσεων ή μη του καταστατικού και μη λύσεως της εταιρείας. 

2. για διαγωνιζόμενους με μορφή Ε.Π.Ε 

- ΦΕΚ Δημοσίευσης του Καταστατικού Σύστασης της Ε.Π.Ε. 

- ΦΕΚ Δημοσίευσης όλων των τροποποιήσεων του  Καταστατικού της Ε.Π.Ε. 

-  Κωδικοποιημένο καταστατικό, εφόσον υφίσταται.  

- Πιστοποιητικό εκδόσεως 3μήνου προ της ημερομηνίας του διαγωνισμού 
περί των τροποποιήσεων ή μη του καταστατικού και μη λύσεως της 
εταιρείας. 

3. για διαγωνιζόμενους με μορφή Ο.Ε και Ε.Ε 

- Καταστατικό Σύστασης της Ο.Ε και Ε.Ε 

- Ισχύον καταστατικό της Ο.Ε και Ε.Ε. (κωδικοποιημένο ή αρχικό με όλες τις 
τροποποιήσεις)  

- Πρόσφατο πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για τις τυχόν τροποποιήσεις ή 
μη του καταστατικού σύστασης και μη λύσεως της εταιρείας. 

4. για τους διαγωνιζόμενους με μορφή Ι.Κ.Ε. 

-  Καταστατικό Σύστασης της Ι.Κ.Ε. 

- Ισχύον καταστατικό της Ι.Κ.Ε. (κωδικοποιημένο ή αρχικό με όλες τις 
τροποποιήσεις)  

- Πρόσφατο πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για τις τυχόν τροποποιήσεις ή 
μη του καταστατικού σύστασης και μη λύσεως της εταιρείας. 

Γενική σημείωση : Αν από τα ως άνω έγγραφα δεν προκύπτει ο σκοπός του 
νομικού προσώπου όπως επίσης ευθέως και ονομαστικά το πρόσωπο που έχει 
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δικαίωμα εκπροσώπησης και υπογραφής, πρέπει να προσκομιστούν οποιαδήποτε 
άλλα στοιχεία και έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν ποιος είναι ο νόμιμος 
εκπρόσωπος. 

ζ) Όλοι οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν την Έναρξη Επιτηδεύματος 
από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις τυχόν μεταβολές του. Η μη 
υποβολή μεταβολών επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, ότι τέτοιες μεταβολές δεν 
υφίστανται.  

 

Η υποβολή όλων των προαναφερόμενων δικαιολογητικών είναι υποχρεωτική και 
η μη υποβολή τους συνιστά λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό. Εάν σε κάποια 
χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 
έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες 
περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του μετέχοντος 
που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας 
εγκατάστασης, στην οποία θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται 
τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι 
ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

 

Προσφορά ενώσεων επαγγελματιών / κοινοπραξιών 

- Η ένωση επαγγελματιών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους συμμετέχοντες σ’ αυτήν είτε από εκπρόσωπό τους 
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει 
να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της 
ένωσης. 

- Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος ευθύνεται εις ολόκληρον. Σε 
περίπτωση κατακύρωσης, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
σύμβασης. 

- Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας 
βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις εκ του 
διαγωνισμού σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν 
την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω 
ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη 
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους 
ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να 
προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της 
Επιτροπής Διοίκησης των Ε.Α.Κ.Θ. με τους όρους που θα θέσει.  

Η ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να 
υποβάλει προσφορά. Υποχρεούται όμως να υποβάλλει την έγγραφη συμφωνία 
συνεργασίας των μελών της. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να :  

i) Κατατίθεται η έγκριση του αρμόδιου οργάνου του μέλους ένωσης για 
συμμετοχή του στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και στην ένωση.  

ii) Αναγράφεται και οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος που αναλαμβάνει να 
εκτελέσει κάθε μέλος της ένωσης καθώς και ο τρόπος συνεργασίας των 
μελών μεταξύ τους για την υλοποίηση της σύμβασης.  

iii) Δηλώνεται ένα μέλος ως συντονιστής, ο οποίος είναι ταυτόχρονα υπεύθυνος 
για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της ένωσης και ο οποίος 
θα ορίζεται υπεύθυνος για την επικοινωνία με τα Ε.Α.Κ.Θ.  

Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά μαζί με την προσφορά 
υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά για κάθε μέλος της   
ένωσης. 

 

2.3.- Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνονται επί ποινή 
αποκλεισμού τα παρακάτω χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υλικών:  
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 Η ποιότητα του προϊόντος και, σε περίπτωση που απαιτείται από την 
κείμενη νομοθεσία, 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 προορίζεται. 

 Οι οδηγίες χρήσης. 

 Οι προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνει το τεχνικό προσωπικό κατά την 
τοποθέτησή τους. 

 Η μάρκα αναγραφόμενη στα δοχεία. 

 Οι δοσολογίες χρήσης του. 

Οι προμηθευτές υποχρεούνται, να δηλώνουν στις προσφορές τους την χώρα 
καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν. Ο προσφέρων, εφόσον 
κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει την επιχειρηματική 
μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν καθώς και τον 
τόπο εγκατάστασής της.  

Προσφορές που δεν περιέχουν όλα τα ως άνω θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτη. 

Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε 
δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την 
επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν 
και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να 
επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους, 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 ότι ο νόμιμος 
εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της 
συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ 
του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι 
ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Εάν διαπιστωθεί από τα Ε.Α.Κ.Θ. ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας 
που δηλώθηκε με την προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται. Η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη και όταν στην επιχειρηματική μονάδα που δηλώνεται για την 
κατασκευή του τελικού προϊόντος έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους 
διαγωνισμούς των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
ν.2286/1995, η οποία ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

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 προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται απόφαση του αρμοδίου 
αποφασίζοντος οργάνου, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

 

2.4. Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Εσωκλείεται η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου, σε έντυπη μορφή. 
Αυτή πρέπει να περιλαμβάνει την προσφερόμενη τιμή σε ΕΥΡΩ σύμφωνα με τον 
συνημμένο πίνακα στο Παράρτημα II της παρούσας διακήρυξης.  

Οι ποσότητες που αναγράφονται στον πίνακα του παραρτήματος II 
αποτελούν ενδεικτικό στοιχείο για να διευκολύνουν την αξιολόγηση και κρίση των 
διαγωνιζομένων. Ο προμηθευτής δεν μπορεί να αξιώσει αποζημίωση στην 
περίπτωση που δεν πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένες ποσότητες προμήθειας 
υλικών. 
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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. 

Στις προσφερόμενες τιμές περιέχεται το κόστος των νόμιμων υπέρ Δημοσίου 
και τρίτων κρατήσεων καθώς και το κόστος μεταφοράς και εκφόρτωσης των 
υλικών στον τόπο παράδοσης.  

Για τη σύνταξη της οικονομικής προσφοράς πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 
προδιαγραφές των ζητούμενων υλικών, όπως αναλυτικά προδιαγράφονται στο 
παράρτημα Ι της παρούσας.  

Η τιμή που προσφέρεται θα περιλαμβάνει το κόστος των υλικών, με όλες τις 
κρατήσεις υπέρ τρίτων, χωρίς Φ.Π.Α. Θα πρέπει επίσης να αναφέρεται το 
ποσοστό Φ.Π.Α. Η ίδια τιμή θα ισχύει και στην περίπτωση παρατάσεως της 
συμβάσεως.  

Κριτήριο επιλογής θα είναι η χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ. Προσφορές που δεν 
δίνουν τις τιμές σε Ευρώ ή που καθορίζουν σχέση Ευρώ προς ξένο νόμισμα θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Η προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνει μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία.  

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 
τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής ακόμη και στην 
περίπτωση της συμβατικής παράτασης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

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.  

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και συνεπάγονται την απόρριψη 
της προσφοράς ως απαράδεκτης συνολικά. 

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.  

Προσφορά με τιμή που ξεπερνά τον αντίστοιχο προϋπολογισμό της 
διακήρυξης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

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.  

  

3.-  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της αρμόδιας 
Επιτροπής, η οποία προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα, με την παρακάτω διαδικασία: 

α. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι των προσφορών με τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής και μονογράφονται από την Επιτροπή ανά φύλλο.  

β. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών και το 
περιεχόμενό τους μονογράφεται από την Επιτροπή ανά φύλλο. 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.  

γ. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν - σε ημερομηνία 
και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σ’ αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό 
και των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, με σχετική ανακοίνωση 
που θα τους αποσταλεί -  και στη συνέχεια θα μονογραφηθούν ανά φύλλο 
από την Επιτροπή.  

δ. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες τεχνικές προσφορές δεν 
κρίθηκαν  αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 
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Κατά τη διαδικασία αποσφράγισης μπορούν να παρίστανται όσοι υπέβαλαν 
προσφορά ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους. Όσοι δικαιούνται σύμφωνα με 
τα παραπάνω να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, 
λαμβάνουν γνώση των λοιπών διαγωνιζομένων και του περιεχομένου των 
προσφορών τους. Αντίγραφα των εγγράφων της προσφοράς όπως και των 
δικαιολογητικών του άρθρου 6 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007 χορηγούνται μόνο μετά από 
αίτηση που θα υποβληθεί εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία κάθε 
αποσφράγισης.  

Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού με πρακτικό της προς την Επιτροπή Διοίκησης της αναθέτουσας αρχής 
γνωμοδοτεί περί ανάδειξης μειοδότη. 

 

4. ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από την Επιτροπή Διοίκησης των 

Ε.Α.Κ.Θ. 

Η Επιτροπή του διαγωνισμού δύναται να αποφασίσει όσα προβλέπονται στα 
άρθρα 21 και 22 του Π.Δ. 118/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παρ. 12 και 13 του 
Ν. 2286/1995.  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα σε οποιοδήποτε 
στάδιο και για οποιονδήποτε λόγο να ματαιώσει ή να επαναλάβει τον διαγωνισμό, 
χωρίς κανένα δικαίωμα αποζημίωσης των συμμετεχόντων ή του μειοδότη εξ 
οιουδήποτε λόγου. 

 

5.- ΈΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

5.1.  Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση οφείλει εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησής του, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Π.Δ.118/07, να υποβάλει, σε 
σφραγισμένο φάκελο, τα παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία 
αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 
παρ. 6 του Π.Δ. 118/07, από την Επιτροπή του Διαγωνισμού. 

Α) Οι Έλληνες πολίτες: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι 
δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 
αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα 
αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 
τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της 
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και 
της δόλιας χρεωκοπίας. 

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 
να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι 
ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 
παραπάνω περιπτώσεων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας 
που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας 
του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι 
μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
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Β) Οι Αλλοδαποί: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου 
τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης Α (1) του παρόντος 
άρθρου. 

(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε 
πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό 
άλλη ανάλογη κατάσταση και διαδικασία, και πιστοποιητικό που εκδίδεται από 
την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την 
ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 
τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

(3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο 
να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε 
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση 
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

Γ) Τα Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

(1)  Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων Α ή Β του 
παρόντος, αντίστοιχα. 

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, 
όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α'101), όπως 
εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής 
ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων, αναγκαστικής διαχείρισης ή 
υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους 
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 
των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.)  και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες 
εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο 
να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. Α 
του παρόντος άρθρου. 

Δ) Οι Συνεταιρισμοί 
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο 
να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει 
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα 
της περίπτωσης (1) του εδ. Α του παρόντος άρθρου. 

(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. Α του παρόντος άρθρου, 
εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. 
B του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, 
αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. Γ του παρόντος άρθρου. 

(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

 5.2.  Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν 
εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή ότι δεν καλύπτουν όλες τις ως 
άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν 
είτε από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού είτε με 
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υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο διαγωνιζόμενος.  

Στην κατά τα ως άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην 
συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν 
στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

5.3.-  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.  

Για την τεκμηρίωση της ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντος θα 
πρέπει να υποβληθεί: α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ή σύμφωνα με τις 
διατάξεις κάθε χώρας) στην οποία θα δηλώνονται όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς (κύριοι 
και επικουρικοί) στους οποίους υπάρχει υποχρέωση της επιχείρησης καταβολής από 
την πλευρά της ασφαλιστικών εισφορών και β) τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής 
ενημερότητας (κύριας και επικουρικής) της επιχείρησης από όλους τους 
ασφαλιστικούς φορείς που δηλώνονται στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση.  

5.4.-  Όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και έγγραφα πρέπει 
να πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 και τα 
αλλοδαπά πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα και να φέρουν την 
νόμιμη επικύρωση.  

 

6. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Η Αναθέτουσα Αρχή μετά την παραλαβή του φακέλου των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, αποστέλλει ανακοίνωση στον διαγωνιζόμενο στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση, ορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης 
του ως άνω φακέλου των δικαιολογητικών. Η ανακοίνωση αποστέλλεται και στους 
λοιπούς διαγωνιζόμενους, των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίστηκαν. 

Η Επιτροπή του Διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση και μονογραφή ανά 
φύλλο των δικαιολογητικών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται με την ως άνω 
πρόσκληση – ανακοίνωση.  

Εάν ο διαγωνιζόμενος που προκρίθηκε δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από 
τα έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα, η κατακύρωση 
γίνεται στον διαγωνιζόμενο με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση 
που και αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόμενο με την αμέσως επόμενη 
χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους διαγωνιζόμενους δεν 
προσκομίσει, ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, ο 
διαγωνισμός ματαιώνεται. 

Όταν ο διαγωνιζόμενος υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 6 παρ. 1 και του άρθρου 8α παρ. 3 του Π.Δ. 118/2007 ή ο υπόχρεος προς 
τούτο δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης 
ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη, 
καταπίπτει υπέρ των Ε.Α.Κ.Θ. η εγγύηση συμμετοχής του.  

 

7.  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΣΗΣ  
1. Στον ανάδοχο στον οποίο έγινε κατακύρωση, θα αποσταλεί σχετική ανακοίνωση. 
2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα. Το έγγραφο της 

σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 
3. Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα 

(10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την 
υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής 
εκτέλεσης. 

 4. Εάν δεν προσήλθε για την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος και καταπίπτει η εγγύηση συμμετοχής του. 
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8.-  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Άρθρο 25 του Π.Δ. 118/07):  

α) Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 
λειτουργούν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα 
ισχύοντα το δικαίωμα αυτό, το οποίο δικαίωμα ειδικά για την περίπτωση αυτή 
πρέπει και αρκεί να αναφέρεται στο σώμα της εγγύησης, όπως πρέπει να 
αναφέρεται και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο που προβλέπει αυτό το δικαίωμα 
και η σχετική άδεια του εκδόντος την εγγύηση φορέα. Τα έγγραφα των 
εγγυήσεων, αν δεν είναι στην ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση. 

β) Με την εγγυητική επιστολή που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση το πιστωτικό 
ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό μετά από 
απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να 
μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση  
(κύρια οφειλή).   

γ) Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις, πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ 

ελάχιστον : 

 Την ημερομηνία έκδοσης  

 Τον εκδότη. 

 Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 

 Τον αριθμό της εγγύησης. 

 Το ποσόν που  καλύπτει η εγγύηση. 

 Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση. 

 Τους όρους ότι: 

i. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται της ένστασης της διζήσεως 

ii. To ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που 
διενεργεί το διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις 
(3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

iii. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης 
υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

iv. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της 
ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που 
θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

8.1.- Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (βλ. Παράρτημα III):  

Κατατίθεται στον κυρίως φάκελο της προσφοράς, υπέρ του διαγωνιζόμενου, για 
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης 
δαπάνης με  τον Φ.Π.Α., δηλ. ποσού χιλίων τριακοσίων τριάντα ευρώ (€ 1.330,00-). 
Έχει ισχύ έναν (1) τουλάχιστον μήνα μετά το χρόνο λήξης της ισχύος της προσφοράς 
και επιστρέφεται στον ανάδοχο εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της 
σύμβασης και την κατάθεση από αυτόν της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Στους 
λοιπούς διαγωνιζόμενους επιστρέφεται μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από 
την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης στο μειοδότη.  

8.2.- Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης (βλ. Παράρτημα IV):  

α) Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της 
σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής 
συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. 

β) Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

γ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει και τα ακόλουθα : 
i. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και το αντικείμενο της ανάθεσης . 

ii. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.  
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Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα 
ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα. 

 

9.-  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που 

προβλέπεται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. 

 

10.-  ΣΥΜΒΑΣΗ 
Η σύμβαση θα υπογραφεί στην Ελληνική γλώσσα, χωρίς μετάφραση σε άλλη 

γλώσσα ακόμη και αν ο ανάδοχος είναι αλλοδαπό πρόσωπο, με βάση το σχετικό 
υπόδειγμα της παρούσας (παράρτημα V), την προσφορά του αναδόχου και την 
διακήρυξη και θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το 
δικαίωμα να  διαφοροποιήσει το περιεχόμενο της σύμβασης με όρους σύμφωνα με 
το νόμο, τη διεξαχθείσα διαδικασία του διαγωνισμού και την υποχρέωση διασφάλισης 
των συμφερόντων των Ε.Α.Κ.Θ. 

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 προμηθευτή εγγράφως. Στην περίπτωση λύσης ή προσωρινής διακοπής  της 
σύμβασης για τους παραπάνω λόγους ο προμηθευτής 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.  

Οι όροι της προκήρυξης θεωρούνται και όροι της σύμβασης, χωρίς να μπορεί 
ο προμηθευτής να επικαλεσθεί άγνοια αυτών. 

Το κείμενο της σύμβασης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο.- 

Ο προμηθευτής ευθύνεται για την επανόρθωση κάθε ζημιάς, ανεξαρτήτως 
ύψους,  που τυχόν προκληθεί στο κτίριο (από δόλο ή αμέλεια), σε αντικείμενο ή 
σε οποιοδήποτε πρόσωπο 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 λόγω παραβάσεων 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 προμηθευτής 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 αναφορά ή 
πληροφορία του ζητηθεί σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.  

Για κάθε διαφορά που αφορά την παρούσα διακήρυξη και τη σύμβαση ο 
προμηθευτής υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Θεσ/νίκης. 

 

11.-  ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΈΚΠΤΩΤΟΥ 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προβαίνει στην προμήθεια των υλικών μέσα 
σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημέρα παραγγελίας. Σε περίπτωση μη 
έγκαιρης εκτέλεσης της παραγγελίας ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 

-  Στην περίπτωση κήρυξης του αναδόχου σε έκπτωση με απόφαση της Ε.Δ. 
των Ε.Α.Κ.Θ. επιβάλλονται σε βάρος του αθροιστικά ή διαζευκτικά οι 
ακόλουθες κυρώσεις: 
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i. Κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης που έχει 
κατατεθεί. 

ii. Προσωρινός ή μόνιμος αποκλεισμός του αναδόχου από προμήθειες 
υλικών στα Ε.Α.Κ.Θ. 

 

12.-  ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ - ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

α.- Οι τιμές που προσφέρει στο διαγωνισμό ο προμηθευτής περιλαμβάνουν όλες 
τις παρακάτω επιβαρύνσεις, έστω και αν αυτό δεν προκύπτει σαφώς από την 
προσφορά του.- 

i. Την αξία των υλικών που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης. 

ii. Το κόστος μεταφοράς των υλικών. 

iii. Το κέρδος. 

β.- Ο προμηθευτής επιβαρύνεται παραπέρα, ειδικότερα και με τις ακόλουθες 
δαπάνες και κρατήσεις υπέρ τρίτων. 

i. Την κράτηση 3% υπέρ του ΜΤΠΥ επί του καθαρού ποσού των 
τιμολογίων, 2% χαρτόσημο επί του ποσού των κρατήσεων του ΜΤΠΥ και 

20% ΟΓΑ Χαρτοσήμου. 

ii. Φόρος εισοδήματος 4% σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2198/94 
(ΦΕΚ 43 τΑ).- 

iii. Κράτηση υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, ποσοστού 
0,10% της συνολικής συμβατικής αξίας (Ν.4013/2011), κράτηση τέλους 
χαρτοσήμου 3% πλέον 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επί του ποσού της 
κράτησης 0,10%. 

Ο Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει τα Ε.Α.Κ.Θ. 

 ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 

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.- 

Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται με χρηματικό ένταλμα ύστερα από την 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών από την αρμόδια επιτροπή. 

Για την έκδοση του εντάλματος πληρωμής απαιτούνται τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά: 

α) Πρωτόκολλο παραλαβής των υλικών. 

β) Θεωρημένο τιμολόγιο του προμηθευτή.- 

Για ποσά τιμολογίου πάνω από 1.467,00 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. υποχρεούται ο 
προμηθευτής να προσκομίζει φορολογική ενημερότητα από την αρμόδια Δημόσια 
Οικονομική Υπηρεσία και ασφαλιστική ενημερότητα από τον οικείο φορέα. 

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   I  
 

 
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  –  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α  

 

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 χλώριο δεν θα πρέπει να μεταβάλλει το ph του νερού και να 
δημιουργεί επικαθήσεις αλάτων που μπλοκάρουν τα φίλτρα. 

Η ποιότητα του υλικού θα πρέπει να είναι αρίστη και σύμφωνη με την κείμενη 
νομοθεσία για χρήση σε κολυμβητικές δεξαμενές.  

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. 

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης έλλειψης του 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, δηλαδή για απολύμανση νερού δεξαμενών και 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 υποχλωριώδους νατρίου 11%-14% (υγρού χλωρίου) 
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. 

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 προσεγμένη ώστε κατά την μεταφορά 
τους να μην δημιουργούνται φθορές, ούτε παραβιάσεις. 

Τα υλικά δεν πρέπει να δημιουργούν επικαθήσεις στα τοιχώματα της πισίνας. 
Επίσης όλα τα υλικά διαλυμένα στο νερό να είναι ακίνδυνα, σε περίπτωση 
κατάποσης ποσότητας νερού από τους αθλούμενους και 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. 

Στην τιμή των υλικών περιλαμβάνεται και η μεταφορά τους στο χώρο των 
κολυμβητηρίων. 

Η παράδοση των υλικών της προμήθειας θα είναι τμηματική κατά την κρίση 
και ανάλογα με τις ανάγκες των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης. 
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Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ  Π Ρ Ο Σ ΦΟ Ρ Α Σ  

 
 
 
 
 
 

α/α Είδος 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ενδεικτική  
Ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

σε € 
Αξία σε € 

1 Υποχλωριώδες Νάτριο 11-14% κιλό 48.000       

   
ΦΠΑ 
23%      

  ΣΥΝΟΛΟ       

 

 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ολογράφως): ΕΥΡΩ  _______________________________________________________ 

 
 
 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 
 

_________________________ 
ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α  Ε Γ Γ Υ Η Τ Ι Κ Η Σ  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Σ  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ  
 

 
 
ΕΚΔΟΤΗΣ .......................................................................  

 
Ημερομηνία έκδοσης ...........................  

 
Προς: Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης  
 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθ. ............... για ευρώ .......................  
 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ της Εταιρίας, ή σε περίπτωση 
Ένωσης ή Κοινοπραξίας, των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας 
.................................... οδός .................................................................  αριθμ ....... 
τκ ……………… ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον υποχρέων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας και μέχρι του ποσού των ευρώ ........................., για τη συμμετοχή 
στον διενεργούμενο διαγωνισμό της ….…………. για την προμήθεια 
υποχλωριώδες νάτριου 11-14% για τον καθαρισμό και την απολύμανση του 
νερού των κολυμβητικών δεξαμενών των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων 
Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Κ.Θ.), συνολικής αξίας ..................................., σύμφωνα με 
τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.  

 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη 

συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω 
Εταιρίας, ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, των Εταιριών της Ένωσης 
ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υποχρέων 
μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.  

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και 
υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 
μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής 
σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………… (Σημείωση προς την Τράπεζα: ο 

χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι συνολικά 5 μήνες από την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού).  

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό 
έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα 
μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας που έχουν δοθεί, μαζί με το 

ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  

 
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)  
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Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α  Ε Γ Γ Υ Η Τ Ι Κ Η Σ  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Σ  Κ Α Λ Η Σ  
Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Σ  

 
 
ΕΚΔΟΤΗΣ .......................................................................  

 
Ημερομηνία έκδοσης ...........................  

 
Προς: Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης  
 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθ. ............... για ευρώ .......................  
 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ της Εταιρίας, ή σε περίπτωση 
Ένωσης ή Κοινοπραξίας υπέρ των Εταιριών της Ένωσης .............................. 
οδός ................................... αριθμός ............τκ…………… ατομικά για κάθε μια 
από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υποχρέων μεταξύ τους εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, και μέχρι του ποσού των 
ευρώ ........................, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό .................. 
που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο για την προμήθεια 
υποχλωριώδες νάτριου 11-14% για τον καθαρισμό και την απολύμανση του 
νερού των κολυμβητικών δεξαμενών των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων 
Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Κ.Θ.), συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με 
αριθμό ............... Διακήρυξή σας.  

 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και 

υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 
μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής 
σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας ότι η εταιρεία 
παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης.  

 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε 

έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας 
απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.  

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  
 
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας που έχουν δοθεί, μαζί με το 

ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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Σ Χ Ε Δ Ι Ο  Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ  
 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ………………… 2014 ημέρα …………… στο 
γραφείο του Προέδρου της Επιτροπής 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. …/…-…-2014 θέμα …
ο
 πράξη της Επιτροπής Διοίκησης των 

Ε.Α.Κ.Θ. κατακυρώθηκε στον ανάδοχο ο με αριθμό διακήρυξης ….  __-__-2014 
Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια υποχλωριώδες νάτριου 11-
14% για τον καθαρισμό και την απολύμανση του νερού των κολυμβητικών 
δεξαμενών των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Κ.Θ.).  

Με την παρούσα τα Ε.Α.Κ.Θ. α ν α θ έ τ ο υ ν στον ανάδοχο την προμήθεια 
του προαναφερθέντος υλικού, μέχρι 31/12/2014 με δυνατότητα παράτασης μέχρι 
τρεις (3) μήνες, σύμφωνα με την διακήρυξη, με το ποσό των ……….. ευρώ (….€) 
ανά κιλό.  

 

Ο ανάδοχος, δηλώνει ότι αναλαμβάνει την προμήθεια υποχλωριώδες νάτριου 
11-14%  για τις κολυμβητικές δεξαμενές των Ε.Α.Κ.Θ., με τους παρακάτω όρους 
και συμφωνίες: 

1.-  Η παραπάνω τιμή βαρύνεται με κρατήσεις 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., 2% 

χαρτόσημο επί του ποσού των κρατήσεων του Μ.Τ.Π.Υ. και 20% ΟΓΑ 
χαρτοσήμου. Επιπλέον με φόρο Εισοδήματος 4% σύμφωνα με το άρθρο 24 του 
Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43τΑ') και με την κράτηση υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων, ποσοστού 0,10% της συμβατικής αξίας πλέον τέλους χαρτοσήμου 
3% και πλέον 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επί του ποσού της κράτησης 0,10%. 
(Ν.4013/2011). Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τα Ε.Α.Κ.Θ. 

2.- Με την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού, ο δεύτερος των 

συμβαλλομένων …………………… προσκομίζει την αριθμ. ……………………... 
εγγυητική επιστολή της …...……………………..., καλής εκτέλεσης των όρων του 
συμφωνητικού αυτού, αορίστου χρόνου, ύψους …………………………… Ευρώ 
(€………………) που αναφέρεται στην προμήθεια του προϊόντος όπως 
διατυπώθηκε παραπάνω και έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ. 
118/2007 (ΦΕΚ 150/07 τ.Α). 

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.). 

3.- Τα υλικά θα παραδίδοντα ανάλογα με τις ανάγκες των κολυμβητικών 

δεξαμενών και σύμφωνα με τις υποδείξεις των Ε.Α.Κ.Θ., στα παρακάτω 
κολυμβητήρια:  
1. Εθνικό Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης, Προέκταση Αγ. Δημητρίου, Θεσ/νίκη  
2. Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο, Ν. Παραλία & 25

ης
 Μαρτίου, Θεσσαλονίκη. 

3. Κολυμβητήριο Νεάπολης, Πρώην Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη, Νεάπολη, 
Θεσσαλονίκη. 
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4. Η παράδοση –εκφόρτωση γίνεται από τον ανάδοχο εντός των 
εγκαταστάσεων.  

4.- Η προμήθεια αφορά υποχλωριώδες νάτριο 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 
χλώριο δεν θα πρέπει να μεταβάλλει το ph του νερού και να δημιουργεί 
επικαθήσεις αλάτων που μπλοκάρουν τα φίλτρα. 

Το υλικό αυτό 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 

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης έλλειψης του 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, δηλαδή για απολύμανση νερού δεξαμενών και 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 υποχλωριώδους νατρίου 11%-14% (υγρού χλωρίου) 
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. 

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 προσεγμένη  ώστε κατά την μεταφορά 
τους να μην δημιουργούνται φθορές, ούτε παραβιάσεις. 

Τα υλικά δεν θα δημιουργούν επικαθήσεις στα τοιχώματα της πισίνας. Επίσης 
όλα τα υλικά διαλυμένα στο νερό να είναι ακίνδυνα, σε περίπτωση κατάποσης 
ποσότητας νερού από τους αθλούμενους και 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. 

Στην τιμή των υλικών περιλαμβάνεται και η μεταφορά τους στο χώρο του 
κολυμβητηρίου. 

Η παράδοση των υλικών της προμήθειας θα είναι τμηματική κατά την κρίση 
της Επιτροπής Διοίκησης των Ε.Α.Κ.Θ. και ανάλογα με τις ανάγκες των Εθνικών 
Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης. 
 

5.- Η Επιτροπή Διοίκησης των Ε.Α.Κ.Θ.  διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη 

σύμβαση προσωρινά ή οριστικά όταν προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας (π.χ. 
οικονομικοί λόγοι, τεχνικοί λόγοι κ.ά.). Προς τούτο θα ειδοποιήσει τον 
προμηθευτή εγγράφως. Στην περίπτωση λύσης ή προσωρινής διακοπής της 
σύμβασης για τους παραπάνω λόγους ο προμηθευτής ουδεμία αποζημίωση 
δικαιούται από την εκτέλεση της σύμβασης για την ανεκτέλεστη ποσότητα των 
υλικών και για τον υπολείποντα χρόνο από την διακοπή και μέχρι την οριζόμενη 
λήξη της ούτε σε παράταση (επιμήκυνση) του χρόνου της σύμβασης.  
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6.- Το συμφωνητικό θα ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31 

Δεκεμβρίου 2014 με δικαίωμα ανανέωσης της σύμβασης με τις ίδιες τιμές μέχρι 3 
μήνες. Προκειμένου να παραταθεί ο χρόνος ισχύος της σύμβασης, η Επιτροπή 
Διοίκησης των Ε.Α.Κ.Θ. θα ειδοποιήσει εγγράφως τον προμηθευτή, πριν από τη 
λήξη της αρχικής ισχύος της σύμβασης ή των ανανεώσεών της, για το χρονικό 
διάστημα της παράτασης. Η παράταση/εις έως 3 μήνες είναι υποχρεωτική/ες για 
τον ανάδοχο. 

7.- 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.- 

8.- Ο ανάδοχος ευθύνεται για την επανόρθωση κάθε ζημιάς, ανεξαρτήτως 

ύψους,  που τυχόν προκληθεί στο κτίριο (από δόλο ή αμέλεια), σε αντικείμενο ή 
σε οποιοδήποτε πρόσωπο κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης των υποχρεώσεών 
του εκ της σύμβασης. Ο ανάδοχος 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 λόγω παραβάσεων 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.  

 

9.-. 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, το οποίο θα συνυπογράφει ο ανάδοχος ή εξουσιοδοτημένο από 
αυτόν πρόσωπο. 

10.- Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται με χρηματικό ένταλμα ύστερα από την 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών από την αρμόδια επιτροπή. 

Για την έκδοση του εντάλματος πληρωμής απαιτούνται τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά: 

α) Πρωτόκολλο παραλαβής των υλικών. 

β) Θεωρημένο τιμολόγιο του προμηθευτή.- 

Για ποσά τιμολογίου πάνω από 1.467,00 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. υποχρεούται ο 
προμηθευτής να προσκομίζει φορολογική ενημερότητα από την αρμόδια Δημόσια 
Οικονομική Υπηρεσία και ασφαλιστική ενημερότητα από τον οικείο φορέα. 

11.- Η προμήθεια της ποσότητας των υλικών που αναγράφονται στη σύμβαση 

θα γίνεται τμηματικά κατά την κρίση της υπηρεσίας και ανάλογα με τις εκάστοτε 
ανάγκες των κολυμβητικών δεξαμενών των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων 
Θεσσαλονίκης. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να αξιώσει αποζημίωση στην περίπτωση 
που δεν πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένες ποσότητες προμήθειας υλικών, σε 
οποιοδήποτε μέρος αυτών. Αντιστρόφως, όμως, δεν μπορεί να επικαλεστεί 
αδυναμία προμήθειας των υλικών, στις ποσότητες που κάθε φορά 
παραγγέλνονται. 

12.-  Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει στην προμήθεια των υλικών μέσα 

σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημέρα παραγγελίας. Σε περίπτωση μη 
έγκαιρης εκτέλεσης της παραγγελίας ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
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-  Στην περίπτωση κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου με απόφαση της Ε.Δ. των 
Ε.Α.Κ.Θ. επιβάλλονται σε βάρος του αθροιστικά ή διαζευκτικά οι ακόλουθες 
κυρώσεις: 

i. Κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης που έχει 
κατατεθεί. 

ii. Προσωρινός ή μόνιμος αποκλεισμός του αναδόχου από προμήθειες 
υλικών στα Ε.Α.Κ.Θ. 

13.- Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα Ε.Α.Κ.Θ.  κρίνουν  ότι δεν τηρούνται οι 

όροι της σύμβασης έχει το δικαίωμα να επιβάλλει προφορικές και έγγραφες 
συστάσεις. Εάν παρά ταύτα ο προμηθευτής εξακολουθεί να μην τηρεί τους όρους 
της σύμβασης μπορεί να κινηθεί η διαδικασία κήρυξής του σε έκπτωτο σύμφωνα 
με τις προβλεπόμενες διατάξεις. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου (Ε.Δ.), με 
βάση την οποία ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και η οποία πρέπει να είναι 
αιτιολογημένη, κοινοποιείται στον προμηθευτή με απόδειξη παραλαβής. 

14.- Αποφάσεις με τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις σε βάρος του αναδόχου 

κοινοποιούνται στον ανάδοχο, ο οποίος έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση. 

15.-   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. 

16.- Ο ανάδοχος δεν δικαιούται αύξηση της τιμής των υλικών που συμφωνήθηκε 

για οποιονδήποτε λόγο και εφ' εξής ούτε τροποποίηση των όρων του 
συμφωνητικού αυτού. 

17.- Για κάθε διαφορά που αφορά τη σύμβαση αυτή συμφωνείται η  

αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης. 

18.- Για κάθε τι που δεν προβλέπεται από τον παρόν συμφωνητικό, ισχύουν οι 

όροι διακήρυξης του διαγωνισμού και οι διατάξεις του Π.Δ. 118/2007.  

19.- Το συμφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε 2 όμοια πρωτότυπα, υπογράφεται 

και από τους δύο (2) συμβαλλόμενους που καθένας τους πήρε από ένα 
αντίτυπο.- 
 
 
 

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