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ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ Ε.Α.Κ.Θ. 

CPV: 45212290-5 
Αξία σύμβασης: 69.192 € 

 
Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα Δευτέρα, 16.03.2020, στα γραφεία της διοίκησης των 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 από τον Γεώργιο Διονά, πρόεδρο της επιτροπής διοίκησης των Ε.Α.Κ.Θ., και 

β.-η εταιρία «Α. Καντιδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε.», Ρήγα Φεραίου 21, 54248 Θεσσαλονίκη, Ζ΄ Δ.Ο.Υ., 
Α.Φ.Μ.: 998072028, Εμπόριο Μηχανημάτων Νερού, τηλ/fax: 2310328840, e-mail: info@gikaiidor.gr, 
η οποία εκπροσωπείται από τον Αντώνιο Καντιδάκη και θα καλείται εφεξής «ανάδοχος», 
συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω: 

Με την 12/12.03.2020 θέμα 2ο, πράξη της επιτροπής διοίκησης των Ε.Α.Κ.Θ., κατακυρώθηκε 
στον ανάδοχο ,ο συνοπτικός διαγωνισμός με αριθμό διακήρυξης 1/2020, για τη συντήρηση των 
κολυμβητικών δεξαμενών των Ε.Α.Κ.Θ. 

Με την παρούσα, τα Ε.Α.Κ.Θ. αναθέτουν στον ανάδοχο τη συντήρηση των κολυμβητικών 
δεξαμενών των Ε.Α.Κ.Θ., με το ποσό τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (4.650,00 €), 
ανά μήνα, δηλαδή το ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (55.800,00 €) στο 
σύνολο της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για δώδεκα (12) μήνες. 

Για την υπογραφή της σύμβασης προσκομίστηκε εγγύησης καλής εκτέλεσης ύψους δύο 
χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα ευρώ (2.790,00 €). 

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 
ανάδοχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης. 

                                

 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.: 2310 229877, 2310 242648 

fax: 2310-229690 - E-mail: aamth@otenet.gr 
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Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τη συντήρηση των παρακάτω κολυμβητικών δεξαμενών των 
Ε.Α.Κ.Θ.: 
 

 
 

ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ 
ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (m) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
(m3) 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 50 x 21 2250 
3 Αντλητικά συγκροτήματα ισχύος 
12,6KW/τεμ. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 50 x 21 2250 
3 Αντλητικά συγκροτήματα ισχύος 
12,6KW/τεμ. 

ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ 10 x 12 75 
2 Αντλητικά συγκροτήματα με ισχύος 
2,2KW/τεμ. 

 

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ 
ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (m) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
(m3) 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 50 x 23 3500 
3 Αντλητικά συγκροτήματα ισχύος 
30KW/τεμ. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 25 x 15 1500 
2 Αντλητικά συγκροτήματα ισχύος 
25KW/τεμ. 

ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ 10 x 11 75 
2 Αντλητικά συγκροτήματα ισχύος 
3KW/τεμ. 

 

 

 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ 
ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (m) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
(m3) 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 33 x 25 1970 

2 Αντλητικά συγκροτήματα ισχύος 
30KW/τεμ. & 

1 αντλητικό συγκρότημα ισχύος 20KW 

ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ 10 x 12,5 75 
2 Αντλητικά συγκροτήματα ισχύος 
2,2KW/τεμ. 
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1 Εφαρμοστέα νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της διακήρυξης 
2/2019 και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

2 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου.  

Ο ανάδοχος ευθύνεται προσωπικά και αποκλειστικά για την επανόρθωση κάθε ζημιάς που τυχόν προκληθεί 
στις εγκαταστάσεις ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο κατά την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και για κάθε πράξη 
ή παράλειψη του προσωπικού του κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημίας 
που τυχόν προκληθεί εξαιτίας ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της σύμβασης με υπαιτιότητα (δόλο ή αμέλεια) 
του αναδόχου, υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της, ανεξαρτήτως ύψους. 

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, αστικά και ποινικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή τραυματισμό ή 
βλάβη στην υγεία του προσωπικού των Ε.Α.Κ.Θ. ή οποιουδήποτε τρίτου, που τυχόν συμβεί κατά την εκτέλεση 
της σύμβασης.  

Καμία έννομη σχέση δεν δημιουργείται μεταξύ Ε.Α.Κ.Θ. και του προσωπικού του αναδόχου. Ο ανάδοχος 
είναι ο μόνος υπόχρεος διοικητικά, αστικά και ποινικά για το προσωπικό που απασχολεί. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από την επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης, η οποία είναι το αρμόδιο όργανο που 
επιβλέπει την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στα Ε.Α.Κ.Θ. οποιαδήποτε αναφορά ή πληροφορία του ζητηθεί σχετικά 
με την εκτέλεση της σύμβασης.  

Ο ανάδοχος θεωρεί κάθε πληροφορία που λαμβάνει από τα Ε.Α.Κ.Θ. ως εμπιστευτική και οφείλει να μην τη 
χρησιμοποιήσει ή αποκαλύψει σε άλλα πρόσωπα. Η τήρηση του καθήκοντος εμπιστευτικότητας και 
εχεμύθειας του ανάδοχου και του προσωπικού του αποτελεί υποχρέωσή του για την οποία ευθύνεται 
αποκλειστικά.  

Η εκχώρηση και η ενεχυρίαση από τον ανάδοχο των απαιτήσεών του κατά των Ε.Α.Κ.Θ. προς κάθε τρίτο, 
είναι άκυρη και δεν γεννά καμία υποχρέωση για την αναθέτουσα αρχή.  

Οι όροι της διακήρυξης 2/2019, θεωρούνται και όροι της σύμβασης, χωρίς να μπορεί ο ανάδοχος να 
επικαλεσθεί άγνοια αυτών.  

Το κείμενο της σύμβασης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο.  

Για κάθε διαφορά που αφορά την παρούσα διακήρυξη και τη σύμβαση αρμόδια είναι τα δικαστήρια της 
Θεσ/νίκης.  
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2.1 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

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, 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 2.2.3.1 της διακήρυξης 1/2020 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,  

ε) οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διαπιστώνουν 
παραβάσεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία, την παράνομη απασχόληση αλλοδαπών ή παραβάσεις της 
εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ενημερώνουν εγγράφως την αναθέτουσα 
αρχή. Επίσης, ενημερώνουν εγγράφως την αναθέτουσα αρχή για τις πράξεις επιβολής προστίμου που 
αφορούν τις ανωτέρω διαπιστωθείσες παραβάσεις. Η πράξη επιβολής προστίμου στον ανάδοχο, για 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται από τις κείμενες διατάξεις ως «υψηλής» ή 
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σύμβασης, οδηγεί 
υποχρεωτικά στην καταγγελία της σύμβασης από την αναθέτουσα αρχή και στην κήρυξη του ανάδοχου 
έκπτωτου.  

2.2 Απαιτήσεις  

Οι υπηρεσίες συντήρησης τις οποίες ο ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει είναι:  

Α. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΗΤΑ-ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ 

1. Διενεργείται εξειδικευμένο σκούπισμα των κολυμβητικών δεξαμενών. Η εργασία αυτή 
εκτελείται καθημερινά (σε ωράριο πριν την έναρξη λειτουργίας των προγραμμάτων του 
κολυμβητηρίου) και γίνεται με τη βοήθεια ειδικού εξοπλισμού καθαρισμού πισίνας (σκούπες 
βυθού, σύστημα απορροφητικής σκούπας κ.τ.λ.) που διαθέτουν τα Ε.Α.Κ.Θ. Σε περίπτωση βλάβης 
του ειδικού εξοπλισμού καθαρισμού των Ε.Α.Κ.Θ. ο ανάδοχος οφείλει να καθαρίσει με δικά του 
μέσα, μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης. Για τη συγκεκριμένη εργασία απαιτούνται τουλάχιστον 
τέσσερις (4) ώρες / κολυμβητική δεξαμενή / ημέρα (όταν αυτή είναι κενή από αθλητές) και μια (1) 
ώρα / δεξαμενή εκμάθησης / ημέρα (όταν αυτή είναι κενή από αθλητές).  

2. Καθαριότητα πλακιδίων τοιχωμάτων και πυθμένα δεξαμενής. Τα τοιχώματα καθώς και ο 
πυθμένας των δεξαμενών καθαρίζονται παράλληλα με το σκούπισμά της, με αντίστοιχο εξοπλισμό 
αλλά και με βούρτσες καθαρισμού τοιχωμάτων και πυθμένα.  

3. Πραγματοποιούνται αντίστροφες πλύσεις μετά τα σκουπίσματα, τουλάχιστον 2 φορές την 
εβδομάδα.  

4. Πραγματοποιείται καθάρισμα προφίλτρων όποτε αυτά βουλώνουν και δυσκολεύουν την 
ανακυκλοφορία του νερού.  

 

 

 

Φ8-848-20/03/2020 ΑΔΑ: 90ΖΥΟΞΨ0-ΛΣΗ
20SYMV006762685 2020-05-26



5 
 

Β. ΧΗΜΙΚΑ-ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

1. Ελέγχεται συνεχώς η θερμοκρασία του νερού των δεξαμενών, η οποία πρέπει να είναι σε 
όλες τις δεξαμενές ενιαία (26,6ο ± 0,2ο για τις κολυμβητικές δεξαμενές και 29,5ο ± 0,2ο για τις 
δεξαμενές εκμάθησης).   

2. Ελέγχονται συνεχώς τα επίπεδα χλωρίου και Ph.  

3. Οι κολυμβητικές δεξαμενές τροφοδοτούνται καθημερινά με τα απαραίτητα χημικά για τη 
ρύθμιση της χημικής ισορροπίας του νερού.  

4. Πραγματοποιείται υπερχλωρίωση του νερού με στέρεα χλώρια, κάθε 7-10 μέρες περίπου (ή 
όταν χρειαστεί), 12 ώρες τουλάχιστον πριν τη χρήση των κολυμβητικών δεξαμενών.  

5. Μελέτη των εβδομαδιαίων χημικών αναλύσεων του νερού των δεξαμενών (όπως αυτές 
αποστέλλονται από τα Ε.Α.Κ.Θ.) και διατήρηση του επιπέδου του χλωρίου και του Ph, εντός των 
ορίων που θέτει ο νόμος.  

6. Έλεγχος των χημικών αποθεμάτων για την έγκαιρη πλήρωση αυτών, ενημερώνοντας 
εγγράφως τα Ε.Α.Κ.Θ.  

Γ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΑΝΤΛΙΕΣ-ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 

1. Έλεγχος, συντήρηση των αντλιών (και των εφεδρικών) ανακυκλοφορίας νερού, των 
ηλεκτροκινητήρων ανακυκλοφορίας και βάσεων στήριξης αυτών, καθώς και των ηλεκτρολογικών 
οργάνων τους (ασφάλειες, θερμικά, ρελέ, καλώδια, κ.τ.λ.) και σε περίπτωση βλάβης, αποξήλωση 
και επανατοποθέτηση τους.  

2. Έλεγχος και περιοδική, τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα, συντήρηση των οργάνων 
επεξεργασίας νερού (δοσομετρικές αντλίες, σωληνάκια, χλωριωτές, πίνακες ελέγχου), για την 
αξιοπιστία των μετρήσεων.  

3. Διαρκής παρακολούθηση καλής λειτουργίας, συντήρηση (αν χρειαστεί) της αυτόματης 
θέρμανσης του νερού των δεξαμενών (καθάρισμα εναλλακτών, έλεγχος διαρροών, συντήρηση 
κυκλοφορητών).  

4. Έλεγχος διαρροών, σωληνώσεων, δεξαμενών και στηριγμάτων σωληνώσεων.  

5. Έλεγχος των βανών των δεξαμενών.  

6. Έλεγχος των φίλτρων των δεξαμενών (άμμος, διαρροές, τρύπες, κ.τ.λ.).  

7. Συντήρηση του δικτύου αποχέτευσης των δεξαμενών.  

8. Έλεγχος και συντήρηση των λοιπών οργάνων που έχουν σχέση με τη καλή λειτουργία των 
δεξαμενών, τα οποία δεν αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω.  

9. Τήρηση αρχείου λειτουργίας για κάθε αντλία όπου θα αναγράφεται το διάστημα 
λειτουργίας της, οι τυχόν επισκευές κ.τ.λ.  

Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχος οφείλει να προσφέρει τις παραπάνω υπηρεσίες, ώστε να μην αλλοιωθούν τα 
χαρακτηριστικά του νερού (χλώριο, Ph, διαύγεια, θερμοκρασία) και να συνεχιστεί η απρόσκοπτη 
λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών.  

2. Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει εγγράφως τα Ε.Α.Κ.Θ. για τυχόν βλάβες που μπορεί να 
προκύψουν ή που προέκυψαν κατά τη λειτουργία των κολυμβητηρίων, την έκταση της βλάβης ή 
κάποιο θέμα ασφάλειας που μπορεί να παρουσιαστεί, καθώς και το κόστος και το χρόνο επισκευής.  

3. Οι υπηρεσίες επισκευής ή αντικατάστασης μηχανημάτων ή αναλωσίμων και η προμήθεια 
των αντίστοιχων υλικών, βαρύνουν τα Ε.Α.Κ.Θ.  
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4. Σε περίπτωση βλαβών ή προβλημάτων, ο ανάδοχος οφείλει να ανταποκρίνεται και να 
παρέχει άμεσα τηλεφωνική εξυπηρέτηση καθημερινά, όλο το 24ωρο, συμπεριλαμβανομένων 
Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.  

5. Όλες οι τροφοδοτήσεις και οι μετρήσεις των χημικών καταγράφονται καθημερινά σε 
ξεχωριστό βιβλίο, ώστε να υπάρχει πάντα διαθέσιμο αρχείο. Στο αρχείο αυτό αναγράφονται 
καθημερινά, ποιες αντλίες είναι στην ανακυκλοφορία και ποιες στην εφεδρεία.  

6. Υπάρχει πάντα διαθέσιμο αρχείο όλων των επισκευών των μηχανημάτων λειτουργίας των 
κολυμβητικών δεξαμενών, το οποίο θα τηρείται χρονολογικά και ανά μηχάνημα.  

7. Τα παραπάνω αρχεία, αποστέλλονται μηνιαίως στο τεχνικό τμήμα των Ε.Α.Κ.Θ., e-mail: 
ty@eakth.gr .  

2.3 Τρόπος πληρωμής  

 Η πληρωμή του ανάδοχου πραγματοποιείται κάθε μήνα, μετά από κάθε μηνιαία παραλαβή των υπηρεσιών 
συντήρησης.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των παρακάτω:  

α) πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή,  

β) τιμολόγιο του ανάδοχου, το οποίο εκδίδεται για εργασίες χρονικής διάρκειας ενός (1) μήνα και με τη 
συμπλήρωσή του,  

γ) πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
σύμβασης, Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και  

β) κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.  

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.  

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.  

2.4 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

Ο ανάδοχος, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 
αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις.  

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών για τη 
συμμόρφωσή του. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, 
κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 
προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, πραγματοποιείται ολική κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  
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2.5 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

 Ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλει προσφυγή 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 
της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.  

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

3 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

3.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

3.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης, η οποία και εισηγείται στην επιτροπή 
διοίκηση των Ε.Α.Κ.Θ. για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της 
σύμβασης, στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ανάδοχου και στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων 
λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων.  

3.1.2 Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο 
οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του 
προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση 
της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον υπεύθυνο, ανά εγκατάσταση, υπάλληλο των 
Ε.Α.Κ.Θ., που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και 
φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον 
ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.  

3.2  Διάρκεια σύμβασης  

 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής.  

3.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής που 
συγκροτήθηκε  για τη συγκεκριμένη σύμβαση, με απόφαση της επιτροπής διοίκησης με αριθμό 
03/03.02.2020, θέμα 5ο. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.  

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους 
της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις 
επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να 
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, 
με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες 
παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην 
οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο 
οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  
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Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η 
οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την 
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.  

Ανεξάρτητα από την αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του ανάδοχου, πραγματοποιούνται οι 
προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

 
 
 
 
 
 

Οι συμβαλλόμενοι 
 
 
 

 
                        Ο πρόεδρος των Ε.Α.Κ.Θ.           Ο ανάδοχος 

 
 
 
 
 
 
 

Τριαντάφυλλος Πέτρογλου    Αντώνιος Καντιδάκης 
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