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Σύμβαση 
για την ανακατασκευή των δαπέδων των υπαίθριων γηπέδων και τοποθέτηση 
οργάνων εξωτερικού χώρου στις εγκαταστάσεις του Ποσειδωνίου αθλητικού 

κέντρου, των Ε.Α.Κ.Θ. 
CPV: 37421000-5 
         37415000-0 

Αξία σύμβασης: 75.243,20 € 

Σήμερα Πέμπτη, 2 9/ 07/2021 , 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 Τριαντάφυλλο Πέτρογλου, Πρόεδρο της Επιτροπής Διοίκησης των Ε.Α.Κ.Θ., 
και 

β.-η εταιρία «“3 stars”, Χ. Ρωσσόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε.», Σιθωνίας 10, Τ.Κ. 54643, Θεσσαλονίκη, 
Τηλ.: 2310 313633, e-mail: 3stars@stars.gr , Α.Φ.Μ.: 093461353, Δ.Ο.Υ.: Η’ Θεσ/νίκης, η οποία 
εκπροσωπείται από τον Δημήτριο Χαρίλαο Ρωσσόπουλο και θα καλείται εφεξής «ανάδοχος», 
συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω: 

Με την 15/09.07.2021 θέμα 8ο, πράξη της επιτροπής διοίκησης των Ε.Α.Κ.Θ., κατακυρώθηκε 
στον ανάδοχο ,ο συνοπτικός διαγωνισμός με αριθμό διακήρυξης 4/2020, για την ανακατασκευή 
των δαπέδων των υπαίθριων γηπέδων και τοποθέτηση οργάνων εξωτερικού χώρου στις 
εγκαταστάσεις του Ποσειδωνίου αθλητικού κέντρου, των Ε.Α.Κ.Θ. 

Με την παρούσα, τα Ε.Α.Κ.Θ. αναθέτουν στον ανάδοχο την ανακατασκευή των δαπέδων των 
υπαίθριων γηπέδων και τοποθέτηση οργάνων εξωτερικού χώρου στις εγκαταστάσεις του 
Ποσειδωνίου αθλητικού κέντρου, των Ε.Α.Κ.Θ., με τα παρακάτω ποσά: 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 
Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.4002/11) 

Γρηγ.Λαμπράκη 2 - Τ.Κ.54636 - Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 2310 242648, 2310 236951, 

e-mail: aamth@otenet.gr 
πληροφορίες: Αναστασία Πάτσιου 

 

mailto:3stars@stars.gr
mailto:aamth@otenet.gr
Α.Π.:Φ8-1903-29/07/2021
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Πίνακας 1 

 

α/α Περιγραφή οργάνου 
Τιμή μονάδας (€) χωρίς Φ.Π.Α. 

1 Όργανο έκτασης ποδιών 1.300,00 € 

2 Όργανο βάδισης (stepper) 1.400,00 € 

3 Όργανο πιέσεων ώμων 1.400,00 € 

4 Όργανο έλξεων ώμων 1.400,00 € 

5 Όργανο ποδηλάτου 1.300,00 € 

6 Όργανο ελλειπτικής κίνησης ποδιών 1.300,00 € 

7 Όργανο παράλληλες μπάρες 1.100,00 € 

8 Όργανο πάγκος κοιλιακών 1.200,00 € 

9 Όργανο εκτάσεων 1.200,00 € 

10 Όργανο βάδισης αέρος 1.200,00 € 

Σύνολο 12.800,00 € 

 
 
Πίνακας2 
 

Γήπεδο m2 Κόστος (€/m2) Κόστος (€) 

Νο (5) με επίστρωση 
570 7,00 € 3.990,00 € 

Υπόλοιπα γήπεδα 
3,990 

11,00 € 43.890,00 € 

Σύνολο 47.880,00 € 

 

 

 

Συνολικό κόστος χωρίς 

Φ.Π.Α. (πίνακες 1&2) 

Αριθμητικώς 60.680,00 € 

Ολογράφως Εξήντα χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ευρώ 

Φ.Π.Α. 24% 14.563,20 € 

Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α. 
75.243,20 € 

 

για τέσσερις (04) μήνες. 
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Για την υπογραφή της σύμβασης προσκομίστηκε ως εγγύηση καλής εκτέλεσης, την εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης, της attica bank, με αριθμό LD 2120100165, ποσού τριών χιλιάδων 
τριάντα τεσσάρων ευρώ (3.034,00 €). 

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. 

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 της εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

Για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης, προσκομίστηκε ως εγγύηση καλής 
λειτουργίας, η εγγυητική επιστολή της τράπεζας Πειραιώς, με αριθμό 917ILG2198139, ποσού 
τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €). 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την αποκατάσταση των 
ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία του 
αντικειμένου της σύμβασης, κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας είναι τα πέντε (5) έτη. 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας καταπίπτει σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής του 
αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται στο σύνολό της, τουλάχιστον ένα (1) μήνα από την 
λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας του αντικειμένου της σύμβασης. 

Αριθμός ΕΜΠΑ του ανάδοχου: 7041. 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι διάστρωση των υφιστάμενων δαπέδων των 
γηπέδων καλαθοσφαίρισης, με συνθετικό ελαστοσυνθετικό τάπητα ακρυλικής βάσης, με την 
απαιτούμενη περιγραφόμενη εξομάλυνση αυτών, καθώς και η προμήθεια, μεταφορά και 
τοποθέτηση οργάνων εξωτερικού χώρου. στις εγκαταστάσεις του Ποσειδωνίου Αθλητικού 
Κέντρου, των Ε.Α.Κ.Θ. 
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1 Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
διακήρυξης 4/2020 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, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. 

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 τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης 
να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή 
και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. 

Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για την επανόρθωση κάθε ζημιάς που τυχόν προκληθεί με 
υπαιτιότητά του στις εγκαταστάσεις, σε αντικείμενο ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο κατά ή με αφορμή 
την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και για κάθε πράξη ή παράλειψη του προσωπικού του ή άλλων 
προσώπων που χρησιμοποιεί για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, με τις ίδιες 
συνέπειες. 

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

Οι όροι της διακήρυξης θεωρούνται και όροι της σύμβασης, χωρίς να μπορεί ο διαγωνιζόμενος να 
επικαλεσθεί άγνοια αυτών. 

Το κείμενο της σύμβασης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο. 

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 4/2020 των Ε.Α.Κ.Θ. 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. 
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2.2 Απαιτήσεις 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει τα παρακάτω: 

1. Διάστρωση των υφιστάμενων δαπέδων των γηπέδων καλαθοσφαίρισης ώστε η τελική 
επιφάνεια να είναι με συνθετικό ελαστοσυνθετικό τάπητα ακρυλικής βάσης.  

Διάστρωση των υφιστάμενων δαπέδων των γηπέδων καλαθοσφαίρισης (Εικόνα 1) ώστε η τελική 

επιφάνεια να είναι με συνθετικό ελαστοσυνθετικό τάπητα ακρυλικής βάσης. Η κάτοψη του τυπικού 

γηπέδου καλαθοσφαίρισης παρουσιάζεται στην Εικόνα 2. Στον Πίνακα 1 συνοψίζονται τα μετρικά 

στοιχεία των γηπέδων καλαθοσφαίρισης στα οποία θα πραγματοποιηθεί η επίστρωση ελαστικού 

τάπητα. 

Πίνακας 1: Μετρικά στοιχεία υπαίθριων γηπέδων καλαθοσφαίρισης στα οποία θα πραγματοποιηθεί η 

επίστρωση ελαστικού τάπητα 

ΓΗΠΕΔΟ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

(m) 

ΕΜΒΑΔΟΝ 

(m2) 

ΑΡ. 

ΓΗΠΕΔΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ 

(m2) 

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 19x30 570 8 4,560 

 ΣΥΝΟΛΟ 4,560 

  

Εικόνα 1: Κάτοψη των υπαίθριων γηπέδων καλαθοσφαίρισης του Ποσειδωνίου Αθλητικού Κέντρου προς 

επίστρωση. 
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Εικόνα 2: Τυπικό υπαίθριο γήπεδο καλαθοσφαίρισης στο Ποσειδώνιο Αθλητικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. 

Επισκευή-εξομάλυνση της ασφάλτου των υφιστάμενων δαπέδων των γηπέδων, με ελαστικό, 

ακρυλικό, αντιολισθηρό τάπητα ακρυλικής βάσης, πιστοποιημένου από τη Διεθνή Ομοσπονδία 

Αντισφαίρισης I.T.F ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4 MEDIUM-FAST. 

Προς τούτο πρέπει να γίνουν οι παρακάτω εργασίες: 

1. Πριν την έναρξη των εργασιών η επιφάνεια του ασφαλτικού υποστρώματος πρέπει να τριφτεί 

και να καθαριστεί επιμελώς από σκόνες και υπολείμματα. 

2. Στη συνέχεια πρέπει να γίνει η εξομάλυνση/σφράγιση των πόρων της ασφαλτικής επιφάνειας 

με μίγμα ασφαλτικού γαλακτώματος, αδρανούς απαλλαγμένου από άργιλο, τσιμέντο σε 

πάχος 1.5mm (τουλάχιστον 5 στρώσεις για την τελική εξομάλυνση του δαπέδου) με ειδικά 

εργαλεία (ρακλέτες). Σε περιοχές με τοπικές ανωμαλίες (λακκούβες) πρέπει να γίνει 

εξομάλυνσή τους με το υλικό αυτό. 

3. Ακολουθεί η διάστρωση της τελικής επιφάνειας με χυτό ελαστικό τάπητα, ακρυλικής βάσης, 

αντιολισθηρής υφής, πάχους 1.6-2.0mm από λεπτόκοκκα σκληρά αδρανή και πλαστικά 

χρωματισμένα υλικά σε τρεις (3) σταυροειδείς στρώσεις έτσι ώστε να προκύψει μια 

ομοιόμορφη σταθερή επιφάνεια με εμφάνιση ελαφρά κοκκώδη. 

4. Τέλος θα πραγματοποιηθεί ο σχεδιασμός των διαγραμμίσεων με ειδικό χρώμα γηπέδων 

υψηλών αντοχών, κατάλληλο για εξωτερικές επιφάνειες, με βάση ακρυλικές ρητίνες. 
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Σημειώνεται πως από τα 8 γήπεδα καλαθοσφαίρισης, το ένα (Νούμερο 5 στην εικόνα 1) είναι 

επιστρωμένο ήδη από δεκαετίας με συνθετικό τάπητα, επομένως για το γήπεδο αυτό οι εργασίες 

τοποθέτησης 1 και 2 δεν απαιτούνται. 

Στον παρακάτω Πίνακα 2 συνοψίζονται τα μετρικά στοιχεία των παραπάνω εργασιών. 

 

Πίνακας 2: Μετρικά στοιχεία 

ΓΗΠΕΔΟ 
ΕΜΒΑΔΟΝ 

(m2) 

Νο (5) ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ 570 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΓΗΠΕΔΑ 3,990 
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2. Διαμόρφωση ανοιχτού χώρου οργάνων γυμναστικής με επιφάνεια περίπου 350τ.μ. 

Στον χώρο που ορίζεται στην Εικόνα 3, θα τοποθετηθούν όργανα γυμναστικής εξωτερικού χώρου.  

 

Εικόνα 3: Προτεινόμενος χώρος οργάνων ανοιχτού χώρου στο Ποσειδώνιο Αθλητικό Κέντρο. 

Τα Όργανα Γυμναστικής εξωτερικού χώρου θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και κατασκευής 

και να είναι ειδικά σχεδιασμένα για χρήση σε εξωτερικό χώρο και να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά σε 

ακραίες καιρικές συνθήκες. Θα πρέπει να έχουν σταθερότητα και στιβαρότητα, να τοποθετούνται 

σταθερά στο έδαφος. Οι κυριότερες τεχνικές προδιαγραφές των οργάνων παρατίθενται παρακάτω: 

• Τα όργανα θα είναι κατασκευασμένα από μέταλλο υψηλής ποιότητας για μεγαλύτερη 

ανθεκτικότητα στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Όλα τα μεταλλικά τμήματα να είναι 

γαλβανιζέ για την αποτροπή σκουριάς και διάβρωσης, να έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων 

αντι-αποτριμματικής βαφής μετάλλου και μία επιπλέον στρώση πολυουρεθάνης UV3 να 

καλύπτει όλα τα μεταλλικά μέρη προς αποτροπή της υπεριώδους ακτινοβολίας. Εναλλακτικά για 

την βαφή των οργάνων τα μεταλλικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία 

απολάδωσης και φωσφάτωσης και στη συνέχεια ασταρώνονται σε δύο στρώσεις και η τελική 

βαφή πραγματοποιείται με εποξειδική πολυεστερική βαφή για εξωτερική χρήση.  

• Tα μπουλόνια συνδέσεων θα είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και 

βανδαλισμού. Τα όργανα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς 

Κανονισμούς Ποιότητας και Ασφάλειας. Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο βάσει του οποίου κατ’ 

ελάχιστον θα πρέπει να εκλεχθεί και να πιστοποιηθεί το κάθε όργανο είναι το ΕΝ 16630:2015. 
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• Θα υπάρχουν ενσωματωμένες ευανάγνωστες μεταλλικές ταμπέλες, με αναλυτικές οδηγίες 

χρήσεως των οργάνων και των μυών που γυμνάζονται, στην Ελληνική γλώσσα. Προτάσεις 

οργάνων που θα φέρουν αυτοκόλλητες και όχι μεταλλικές ταμπέλες επάνω στα όργανα θα 

κρίνονται ως απαράδεκτες. 

• Ο στύλος ή πόλος των οργάνων θα πρέπει να στερεώνεται πάνω σε εξέχουσες βίδες μεταλλικής 

βάσης, η οποία θα πακτώνεται σε βάση οπλισμένου σκυροδέματος για λόγους ασφαλείας και 

θα ασφαλίζεται με μπουλόνια για λόγους σταθερότητας. Tα μπουλόνια συνδέσεων θα είναι 

ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και βανδαλισμού. 

• Θα τοποθετηθεί πινακίδα ασφαλείας σε κεντρικό σημείο του χώρου με πληροφορίες σχετικά με 

τους κανόνες χρήσης του χώρου. 

Η προμήθεια των οργάνων γυμναστικής εξωτερικού χώρου συνοψίζεται στον παρακάτω Πίνακα 3. 

Πίνακας 3:  Προμήθεια οργάνων γυμναστικής εξωτερικού χώρου. 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΔΙΩΝ 1 

2 ΟΡΓΑΝΟ ΒΑΔΙΣΗΣ (STEPPER)  1 

3 ΟΡΓΑΝΟ ΠΙΕΣΕΩΝ ΩΜΩΝ 1 

4 ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΞΕΩΝ ΩΜΩΝ 1 

5 ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ 1 

6 ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΔΙΩΝ  1 

7 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΜΠΑΡΕΣ 1 

8 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ 1 

9 ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 1 

10 ΟΡΓΑΝΟ ΒΑΔΙΣΗΣ ΑΕΡΟΣ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





10 
 

2.3 Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή του ανάδοχου θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 
επίστρωσης και τοποθέτησης των οργάνων, δηλαδή μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. 

Toν 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 του αντικειμένου 
της σύμβασης στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως 
βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% 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 ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) 

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

Με την πληρωμή γίνεται η παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% 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, εφόσον δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί 
με τις γραπτές συστάσεις της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις 
κείμενες διατάξεις. 

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 ασκήσει 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 της κοινοποίησης ή της 
πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. 

Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. 

Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση 
της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης, εντός τριάντα (30) 
ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. 

Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής 
προσφυγής. 

Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν 
απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν 
ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί. 
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3 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

3.1 Χρόνος παράδοσης του αντικειμένου της σύμβασης 

Ο ανάδοχος υποχρεούται υλοποιήσει τη σύμβαση, σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής της. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να ολοκληρωθεί το αντικείμενο της σύμβασης, ο 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί τη σύμβαση και την επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να πραγματοποιήσει και να 
παραδώσει το αντικείμενο της σύμβασης (διάστρωση δαπέδων & τοποθέτηση οργάνων), 
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

3.2 Παρακολούθηση και παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

H παρακολούθηση και η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης γίνεται από την επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής. 

Κατά την διαδικασία παρακολούθησης και παραλαβής διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός 
μακροσκοπικός έλεγχος. 

Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, μετά τον προβλεπόμενο έλεγχο, συντάσσει 
πρωτόκολλο, το οποίο κοινοποιείται και στον ανάδοχο. 

Αν η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη 
σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των 
δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο, απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου 
οργάνου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του ανάδοχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα παραπάνω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του ανάδοχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι, από επιτροπή που συγκροτείται 
με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο 
από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 
παραλαβής και συντάσσει τα πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται 
πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των 
πρωτοκόλλων. 

Η εγγυητική επιστολή 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 της εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

 

 

 

 





13 
 

3.3 Απόρριψη του αντικειμένου της σύμβασης – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους του αντικειμένου της σύμβασης, με 
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης 
και παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή του, με άλλο, το οποίο είναι σύμφωνο με τους 
όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

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 το αντικείμενο της σύμβασης που απορρίφθηκε, μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

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

3.4 Εγγυημένη λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης 

Το αντικείμενο της σύμβασης συνοδεύεται από εγγυητική περίοδο, η οποία θα αρχίζει από την 
ημερομηνία οριστικής παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης. 

Οι ελάχιστες προδιαγραφές της εγγύησης της μεταφοράς και τοποθέτησης των οργάνων 
γυμναστικής και των εργασιών διάστρωσης και διαγράμμισης των δαπέδων, είναι: 

o Διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών των οργάνων γυμναστικής, για τουλάχιστον 5 έτη. 

o Εγγύηση καλής λειτουργίας των οργάνων, τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

o Εγγύηση καλής λειτουργίας των εργασιών διάστρωσης και διαγράμμισης των δαπέδων, 
τουλάχιστον τριών (3) ετών. 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης οφείλει, κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας, να 
προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του ανάδοχου, η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του 
ανάδοχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο 
ισχύος της, τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του ανάδοχου προς τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις, η επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την 
έκπτωση του ανάδοχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας, η 
παραπάνω επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο 
οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του ανάδοχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του ανάδοχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να 
προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγύησης καλής λειτουργίας. Το πρωτόκολλο 
εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
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Οι συμβαλλόμενοι 
 
 
 
 
 
 
 

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

Τριαντάφυλλος Πέτρογλου              Δημήτριος Χαρίλαος Ρωσσόπουλος 




