
 
 

 

 

 

 

 

 

                   Θεσσαλονίκη, 06-03-2017 
 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2017 

Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει της τιμής, για την  παροχή υπηρεσιών φύλαξης των Εγκαταστάσεων των Αθλητικών 
Κέντρων Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Κ.Θ.).  -  ΑΡ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 39554 

 

CPV: 79713000 

NUTS: GR122 

Τελευταία ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής 
των προσφορών : 
 

Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017 
ώρα: 23:00 

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
προσφορών :  

Τρίτη, 11 Απριλίου 2017 
ώρα: 10:00 

Ημερομηνία αποστολής στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017 

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ:  Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017 

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος 
Διακηρύξεων:  Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017 

Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης στον 
Ημερήσιο Τύπο: 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & 

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ: 
11/03/2017 

ΓΕΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ: 11/03/2017 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: 11/03/2017 

  
 

 

 
 

                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.4002/11) 

Γρηγ.Λαμπράκη 2 - Τ.Κ.54636 – Θεσσαλονίκη 
Τηλ. γραφείου Διοίκησης: 2310 236951, 

2310 229877,  fax: 2310-229690 
URL: www.eakth.gr , e-mail: aamth@otenet.gr 

Πληροφορίες :  Φουντουκάκη Μαρία. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)      

  
 

     350.000 € για ετήσια διάρκεια 
+175.000 € για εξάμηνη παράταση, 

συνολικά 525.000 €     
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Στοιχεία Επικοινωνίας  
α) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το κείμενο της διακήρυξης από την 

ιστοσελίδα της υπηρεσίας: www.eakth.gr ή από την διαδικτυακή πύλη  
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Οι συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις θα αναρτώνται ταυτόχρονα και 
συγκεντρωτικά σε ηλεκτρονική μορφή στη διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr, 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

γ) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

1.2  Χρηματοδότηση 
Ο διαγωνισμός χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού (ΚΑ 

0419) των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης. 

Η ανώτατη ετήσια προϋπολογιζόμενη δαπάνη της σύμβασης ανέρχεται συνολικά σε 
τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (350.000 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και σε 
περίπτωση που γίνει χρήση παράτασης, ανώτατη επιπλέον δαπάνη εκατόν εβδομήντα πέντε 
χιλιάδες ευρώ (175.000 €) συνολικά για εξάμηνη παράταση [συνολική αξία σύμβασης με τυχόν 
παράταση: πεντακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (525.000 €) συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ]. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή αντικειμένου της σύμβασης  
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η φύλαξη των παρακάτω εγκαταστάσεων των Εθνικών 

Αθλητικών Κέντρων : 

1. Του Αλεξάνδρειου Αθλητικού Μελάθρου Θεσσαλονίκης, Γρηγορίου Λαμπράκη 2, ΤΚ 
54636, Θεσσαλονίκη, που αποτελείται από τη μεγάλη και μικρή σάλα αγώνων, τις 
εγκαταστάσεις του υπογείου – ισογείου και τους εξωτερικούς χώρους. 

2. Του Αθλητικού Κέντρου Μίκρας, Τέρμα Ν. Κρήνης, Καλαμαριά, ΤΚ 55132, που 
περιλαμβάνει τα γυμναστήρια: Μίκρα1, Μίκρα 2, Μίκρα 3, Σπίτι της Γυμναστικής, Σπίτι της 
Πάλης, Κλειστό beach volley, τα εξωτερικά γήπεδα, καθώς και το Μίκρα 4 και τον εντός 
των εγκαταστάσεων της Μίκρας ξενώνα. 

3. Του Κλειστού Γυμναστηρίου Βότση, Αριστείδου 6, Καλαμαριά, Τ.Κ. 55134. 

4. Τις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κολυμβητηρίου (τρεις δεξαμενές), Προέκταση Αγ. 
Δημητρίου, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54636. 

5. Τις εγκαταστάσεις του Ποσειδωνίου Αθλητικού Κέντρου, Ν. Παραλία & 25ης Μαρτίου, 
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54646, που αποτελείται από το κολυμβητήριο (τρεις δεξαμενές), πέντε 
ανοιχτά και δύο κλειστά γήπεδα τένις (μπαλόνι),οκτώ ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ, δύο 
ανοιχτά γήπεδα βόλεϊ, ένα ανοιχτό γήπεδο χάντμπολ. 

6. Του Αθλητικού Κέντρου Νεάπολης, Πρώην Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη, Νεάπολη, 
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 56728, που αποτελείται από το κολυμβητήριο (δύο δεξαμενές), ένα 
κλειστό γήπεδο, τρία ανοιχτά γήπεδα τένις ,ένα ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ) 

7. Του Αθλητικού Κέντρου Σταυρούπολης, Δ/νση: Καραολή και Δημητρίου 3, Σταυρούπολη, 
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 56430, που αποτελείται από ένα κλειστό γυμναστήριο, το γήπεδο 
ποδοσφαίρου και το κλειστό γυμναστήριο βαρέων αθλημάτων, αίθουσες γυμναστικής 
κάτω από τις κερκίδες του ποδοσφαίρου. 

8. Του Κλειστού Γυμναστηρίου Αμπελοκήπων, 28ης Οκτωβρίου και Τζον Κένεντι, 
Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 56123, που αποτελείται από ένα ανοιχτό γήπεδο 
ποδοσφαίρου, ένα κλειστό γυμναστήριο και μία αίθουσα γυμναστικής. 
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9. Του Αθλητικού Κέντρου Ε.Κ.Ο., άνωθεν περιφερειακού, Τ.Κ. 56224, στον Εύοσμο, που 
αποτελείται από ένα κλειστό γυμναστήριο και πέντε γήπεδα ποδοσφαίρου και ένα χώρο 
για εκπαίδευση αλόγων. 

10. Τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις Φοίνικα, Μουσχουντή, Πινδάρου, Ικάρων, Δημοκρίτου, στην 
Καλαμαριά, Τ.Κ. 55134, που αποτελείτε από ένα κλειστό γυμναστήριο, ένα ανοιχτό 
γήπεδο ποδοσφαίρου και αίθουσες γυμναστικής. 

11. Τις αθλητικές εγκαταστάσεις της Ε.Π.Ψ.Μ., Τέρμα Ν. Κρήνης, Καλαμαριά, ΤΚ 55132. 

12. Τις εγκαταστάσεις στο παραλιακό μέτωπο της Ν. Κρήνης, Τέρμα Ν. Κρήνης, Καλαμαριά, 
ΤΚ 55132, τις οποίες χρησιμοποιούν: η «Α.Ε. Ν. Κρήνης», ο «Α.Σ. Άγιος Γεώργιος» και το 
«Μ.Α.Σ. Αετός».  

 

Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των εγκαταστάσεων του 
διαγωνισμού. Προσφορά για μέρος του αντικειμένου του διαγωνισμού, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ένα (1) έτος, με δυνατότητα παράτασης μέχρι (6) έξι 
μήνες. 

Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ), 
δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  
Η  Επιτροπή Διοίκησης (Ε.Δ.) των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσ/νίκης (Ε.Α.Κ.Θ.), 

έλαβε υπόψη τα παρακάτω, που αποτελούν ένα σώμα με τους όρους της Διακήρυξης: 
1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

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

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

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

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

6. του άρθρου 68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του ν. 3863/2010 
(Α 115) “Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές 
σχέσεις, 

7. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

8. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150), 

9. του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις”, 

10. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 
της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
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κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

11. τον υπό έγκριση προϋπολογισμό χρήσης 2017, στον οποίο έχει προβλεφθεί πίστωση στο ΚΑ 
0419 για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων, 

12. την απόφασή της υπ’ αριθμ. 24/03.11.2016, θέμα 18ο έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού 
ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων των Ε.Α.Κ.Θ., 

13. την απόφασή της υπ’ αριθμ. …./……...2016, θέμα …ο, έγκρισης αναλυτικού Τεύχους 
Διακήρυξης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων, για 
την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την φύλαξη των Εσωτερικών – Εξωτερικών Χώρων 
των Ε.Α.Κ.Θ και έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  
 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη  
www.promitheus.gov.gr, 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  
 

Ημερομηνία 
δημοσίευσης στην 

Υπηρεσία Εκδόσεων 
της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

η ημερομηνία     
δημοσίευσης 

30 ημέρες μετά 
τη δημοσίευση 

 
3 ημέρες μετά την 

καταληκτική 
ημερομηνία 
υποβολής 

προσφορών 
 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το Σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα 
με τα οριζόμενα το άρθρο 6 της ΥΑ Π1- 2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

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

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και 
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους (Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016), 

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

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

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

• η Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

• η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτής, 

• το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ],  
• οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, 

ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 
• το σχέδιο της σύμβασης  

2.1.2 Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 

οκτώ (8) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο δικτυακό τόπο 
του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από 
εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν 
σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και 
απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε 
το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, 
ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων 
των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 
οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την 
προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των 
αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

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

προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

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

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

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

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

2.1.4 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά 

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

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

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

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου 
να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 
είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
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γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

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

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής (ν. 4412, άρθρο 72) 
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000) ευρώ. 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV). 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και 
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συμμετοχής. 
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης 
επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση 
απόφασης επ’ αυτών, και   
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του 
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες και δεν προσκομίσει 
εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 
υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν 
πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν 
πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 
2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
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καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48) και κατά την έννοια των άρθρων 386-388 του Π.Κ.  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία 
των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με 
το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

ζ) υπεξαίρεση (375 Π.Κ),  

η) εκβίαση (385 Π.Κ.),  

θ) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.),  

ι) ψευδορκία (224 Π.Κ.),  

κ) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.),  

λ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.).  

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

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

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

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
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Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 
όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  
2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες 
ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,  

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

(δ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής 
σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης. Ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται, 
ιδίως, οι λόγοι που αναφέρονται στην περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 
3863/2010 (συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι). 

(ε) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού και έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές. 
2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω 
περιπτώσεις  
2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο 
εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα 
που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν 
τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά 
την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του 
άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
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2.2.4 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.4.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε 
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την 
υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το 
άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), 
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα II, το οποίο αποτελεί 
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται 
βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και 
συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες 1  

2.2.4.2 Αποδεικτικά μέσα 
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.3, κρίνονται κατά την 
υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη 
σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως 
εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης 
εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 
εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα 
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, 
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Για την τεκμηρίωση της ασφαλιστικής 
ενημερότητας του συμμετέχοντος θα πρέπει να υποβληθεί επίσης υπεύθυνη δήλωση στην οποία 
θα δηλώνονται όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς (κύριοι και επικουρικοί) στους οποίους υπάρχει 
υποχρέωση της επιχείρησης καταβολής από την πλευρά της ασφαλιστικών εισφορών.  

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή 
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 
μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι 

                                                           
1 Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτώνται  

οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ.  
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τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 
οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 
γ) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα 
με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
B.2. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό. 
Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα 
με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η 
νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α 
που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου 
διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 
Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους (άρθρο 83 του 
ν.4412/2016) που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν 
πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής 
εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των 
εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν 
λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή 
το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 
καταλληλόλητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο 
επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 
την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό 
εγγραφής τους.  
Β.5. Ειδικά για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών φύλαξης η αναθέτουσα αρχή, αμέσως μετά 
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, υποβάλλει γραπτό αίτημα προς τη 
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για τη 
χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου 
που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των υποψήφιων εργολάβων. Το πιστοποιητικό 
αποστέλλεται στην αναθέτουσα αρχή μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή του 
αιτήματος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας, η αναθέτουσα αρχή 
δικαιούται να προχωρήσει στη σύναψη της σύμβασης. 
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Για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών 
Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης» οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών 
καθαρισμού ή/και φύλαξης προσκομίζουν υποχρεωτικά ένορκη βεβαίωση του νομίμου 
εκπροσώπου αυτών ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης 
επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας. 
Β.6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

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

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη 
και στα Παραρτήματά της και δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

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

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 
παρ. 3.2 έως 3.4 της  Υπουργικής Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω 
του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω 
Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 
ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική 
ανακοίνωσή της. 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον 
οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική 
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προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρ. 2.4.3. της 
παρούσας. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά (παρ.2.4.4.).  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία 
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, 
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια 
το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ψηφιακά και 
υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο 
θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει 
σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]  

Επίσης ο προσφέρων επισυνάπτει σε ξεχωριστό ηλεκτρονικό αρχείο pdf, όλα τα σχετικά 
δικαιολογητικά που δεν αποτυπώνονται στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες. Όταν υπογράφονται από 
τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή 
σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται 
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα 
αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν 
έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την 
ψηφιακή του υπογραφή.  

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε 
χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε 
εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει 
ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν: 

          α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 
και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και  

          β) την εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 
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Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε 
μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα.II).  

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

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά  
Στην τεχνική προσφορά οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καταθέσουν επί ποινή 
αποκλεισμού: 

 άδεια λειτουργίας κατά το άρθρο 2 του Ν. 2518/1997, 

 ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να 
παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους και απαιτείται να 
αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού. 
Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς απαιτείται 
πιστοποιητικό ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, 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, 

 πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα διασφάλισης ποιότητας ή 
υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλόλητα 
των προϊόντων, επαληθευμένη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε 
πρότυπα (π.χ. ISO, ORGAN, ΕΛΟΤ, κ.α.) 

 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι τρίτου, ύψους 30.000 ευρώ 
τουλάχιστον, το οποίο θα ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  
Ο ανάδοχος θα πρέπει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης να έχει ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο σε ισχύ. Για τον λόγο αυτό, σε περίπτωση λήξης του κατατεθειμένου 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής ευθύνης κατά τη διάρκεια της σύμβασης, αρχικής ή 
κατά παράταση, ο ανάδοχος το αντικαθιστά καταθέτοντας το νέο στην Αναθέτουσα Αρχή, 
εντός δύο ημερών το αργότερο από τη λήξη του προηγούμενου. 

 Περιγραφή της επιχειρηματικής δομής (οργανόγραμμα) του διαγωνιζόμενου. 

 Περιγραφή του τρόπου/μεθοδολογίας εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με τις 
ελάχιστες απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης.  

 Περιγραφή του συστήματος ελέγχου και καταγραφής της προσέλευσης – αποχώρησης 
/ωρών εργασίας του προσωπικού και βεβαίωσης των μηνιαίων ωρών εργασίας των 
εργαζομένων ανά αθλητική εγκατάσταση. 

 Περιγραφή του ειδικού εξοπλισμού φύλαξης (στολές, φακοί, ασύρματοι πομποδέκτες, 
κινητά τηλέφωνα κ.τ.λ.) 

Επισημαίνεται ότι η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 
τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή, με το κεφάλαιο “Τεχνικές 
Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.  

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση την τιμή, σύμφωνα με το «Παράρτημα ΙΙ» της 
διακήρυξης. 

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ, ανά ώρα ανά άτομο και θα 
περιλαμβάνει  δύο δεκαδικά ψηφία. Στην περίπτωση όπου μετά τους υπολογισμούς προκύπτει 
τιμή με περισσότερα από δύο δεκαδικά ψηφία, η προσφερόμενη τιμή θα υπολογίζεται από 
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τους οικονομικούς φορείς με προσέγγιση δύο δεκαδικών ψηφίων, σύμφωνα με τον μαθηματικό 
κανόνα της στρογγυλοποίησης.  

Προσφορές που έχουν πάνω από δύο δεκαδικά ψηφία ή που δεν δίνουν τιμή σε ευρώ ή που 
καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σταθερή (με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 132 του 
ν.4412/2016) δε θα αναπροσαρμόζεται και θα ισχύει και στην περίπτωση παράτασης της 
σύμβασης. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής ακόμη και στην 
περίπτωση της συμβατικής παράτασης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Εναλλακτικές προσφορές απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. 
Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή (με την 
επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016), 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. 

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 
μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον υποψήφιο. Τα στοιχεία 
που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.  Σε αντίθετη 
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ 
νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Σε περίπτωση διάστασης για οποιονδήποτε λόγο, των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 
αρχείου, υπερισχύει το τελευταίο.   

Επίσης ο προσφέρων επισυνάπτει σε ξεχωριστό ηλεκτρονικό αρχείο pdf, το οποίο θα είναι 
ψηφιακά υπογεγραμμένο, τον πίνακα ανάλυσης της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του Παραρτήματος II. 

Το τιμολόγιο για την φύλαξη των χώρων των αθλητικών εγκαταστάσεων, εκδίδεται για 
εργασίες χρονικής διάρκειας ενός (1) μήνα και με τη συμπλήρωσή του. 

Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται 
λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα 
ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με 
τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας παροχής των υπηρεσιών ή τις τεχνικές λύσεις που 
έχουν επιλεγεί ή τις ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων και κάθε άλλο στοιχείο 
τεκμηρίωσης. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να παρέχουν την αιτούμενη τεκμηρίωση.   

Η υπηρεσία διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες 
στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες 
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.  

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών, με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.  

Προσφορά που ξεπερνά σε ετήσια διάρκεια τον προϋπολογισμό του διαγωνισμού 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Για τη σύνταξη της οικονομικής προσφοράς πρέπει να ληφθούν υπόψη οι τεχνικές 
προδιαγραφές των ζητούμενων υπηρεσιών, όπως αναλυτικά προδιαγράφονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ι» της παρούσας.  

Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται άνευ ετέρου οι αμοιβές του προσωπικού με τις 
ανάλογες προσαυξήσεις, επιδόματα, ασφαλιστικές εισφορές κ.τ.λ., που προβλέπονται στο νόμο, 
καθώς και οι κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων, όπως αναφέρονται στην παρούσα 
διακήρυξη.  

Στην προσφορά τους, οι συμμετέχοντες,  πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού 
κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλωσίμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των 
νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. 
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Επί ποινή απόρριψης στην οικονομική προσφορά θα αναγράφονται ξεχωριστά σύμφωνα με το 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ» : 

α) Κόστος εργαζομένου ανά ώρα  
β) Διοικητικό κόστος και αναλώσιμα, ανά ώρα 
γ) Εργολαβικό κέρδος ανά ώρα  
Επισημαίνεται ότι το ποσό, το οποίο αναφέρεται στο διοικητικό κόστος, τα αναλώσιμα και το 

εργολαβικό κέρδος, δεν μπορεί να είναι μηδενικό και θα περιλαμβάνει μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία. 
Η τιμή ανά ώρα ανά άτομο θα προκύπτει από το άθροισμα των τριών παραπάνω (κόστος 

εργαζομένου, διοικητικού κόστους, αναλωσίμων και εργολαβικού κέρδους).  
Στην τιμή ανά ώρα θα πρέπει να προστεθούν οι κρατήσεις υπέρ Δημοσίου & τρίτων (παρ. 

5.1.2.) για να προκύψει η συνολική τιμή ανά ώρα ανά άτομο (όπως στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II).  
Για διευκόλυνση της διαδικασίας και προς αποφυγή των δυσκολιών που προκύπτουν στην 

διαμόρφωση της προσφοράς της συνολικής τιμής ανά ώρα ανά άτομο, σε περίπτωση που στο 
σύνολο των κρατήσεων θα προκύπτει μηδενική εισφορά, τότε θα υπολογιστεί ως ελάχιστο ποσό 
απόδοσης το ποσό του ενός λεπτού (0,01€). 

Το κόστος του εργαζόμενου δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο του συνόλου του ελάχιστου 
κόστους μισθοδοσίας, ασφαλιστικών εισφορών και κρατήσεων, που ως ελάχιστο προβλέπει η 
νομοθεσία. Για τον λόγο αυτό παραθέτουμε κατωτέρω ανάλυση για την αναγωγή του κατώτατου 
μηνιαίου μισθού σε εργατοώρα,  χωρίς να περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ δημοσίου, 
διοικητικό κόστος, εργολαβικό κέρδος και τα αναλώσιμα:  

 
ΑΝΑΛΥΣΗ 

Για την αναγωγή του μηνιαίου μισθού σε εργατοώρα και βεβαίως χωρίς να 
θίγονται τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων, λαμβάνουμε υπόψη το 
τι θα κοστίσει ένας εργαζόμενος στον εργοδότη του συνυπολογιζόμενων όλων 
των επιδομάτων και δώρων που θα ελάμβανε ο εργαζόμενος εάν εργάζονταν 
σε ετήσια βάση (1 χρόνος). 
Ο μισθός για έναν εργαζόμενο σύμφωνα με την Συλλογική σύμβαση εργασίας 
που ισχύει σήμερα είναι 510,95 ευρώ.   
Επάνω σε αυτό το μισθό υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων, το Δώρο 
Πάσχα και το Επίδομα αδείας που δικαιούται να λάβει ένας εργαζόμενος που 
θα εργασθεί για έναν χρόνο. 
Επίσης για τον μήνα που ο εργαζόμενος θα λάβει την νόμιμη άδεια του, θα 
πρέπει να αντικατασταθεί από άλλον εργαζόμενο.   
Ως προς την αναγωγή τώρα του μηνιαίου μισθού σε εργατοώρα,  γίνεται όπως 
παρακάτω 

 
Βασικός Μισθός 510,950 
Αντικατάσταση εργαζόμενου  κατά την άδεια 
του  από άλλο εργαζόμενο  510,950*25/25/12 

 
42,579 

Άδεια του αντικαταστάτη 42,579/12 3,548 
ΣΥΝΟΛΟ 557,077 
Δώρο Χριστουγέννων 557,077 *1,04166 /12 48,357 
Δώρο Πάσχα 557,077/2*1,04166/12 24,179 
Επίδομα Αδείας 557,077/2/12 23,212 
ΣΥΝΟΛΟ 652,825 
Ασφαλιστικές εισφορές 25,06% 163,598 
ΣΥΝΟΛΟ 816,423 
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816,42 (στρογγυλοποίηση) 
Το διαιρούμε με το 166,67 (25 ημέρες, 6 ημέρες, 
40 ώρες) 

4,898 
4,90 (στρογγυλοποίηση)  

 
Οι οικονομικοί φορείς (εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης), επί ποινή αποκλεισμού, 
υποχρεούνται να αναφέρουν στην προσφορά τους, βάσει του άρθρου 68 του ν.3863/2010 
εκτός των άλλων, τα εξής: 
α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο. 
β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. 
γ) Τη σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. 
δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές 
αυτών των εργαζομένων. 
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 
Τα ανωτέρω στοιχεία, επί ποινή αποκλεισμού, εξειδικεύονται σε χωριστό κεφάλαιο της 
προσφοράς τους.  

Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν αντίγραφο της σύμβασης εργασίας, στην 
οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι.  

 
 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών. 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 

διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η 
οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

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

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται 

πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 
2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων 
δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής 
προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος 
ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση 
υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας, 
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 
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αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη 

ε) η οποία είναι υπό αίρεση, 

στ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

ζ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα 
της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 
της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 
4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα. 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά 
την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε 
επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί 
ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα 
οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 
σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την 
απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των 
τεχνικών προσφορών. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά 
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται 
κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν 
κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής 
προσφοράς δεν αποσφραγίζονται. 

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την 
κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την 
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  

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

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

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

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, είκοσι 
(20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) 
όλων των δικαιολογητικών 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω 
του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός 
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από 
τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της 
παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει 
εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, 
ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω 
προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

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

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της 
ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.3 (λόγοι 
αποκλεισμού). 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές 
στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την 
δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των 
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δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία 
ματαιώνεται.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα 
που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός 
από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. 
της παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής 
προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού 
εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης.  

Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα 
στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

 3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία  
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η σύμβαση και υφίσταται 
ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, 
συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της αναθέτουσας 
αρχής προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 
που δικαιολογούν το αίτημά του, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη 
γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 
4 του ν. 3886/2010 (Α΄/147). Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη 
συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου 
σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. 

Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας 
Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων-προδικαστικών προσφυγών, σύμφωνα με το πιο πάνω 
άρθρο, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψή της. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφυγής μέσω της λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής είναι υποχρεωτική για την υποβολή αίτησης 
ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 5 του ν. 3886/2010. 

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα 
(10) ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και η 
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προθεσμία για την άσκησή της. Η άσκηση αυτής και η προθεσμία και η άσκηση της αίτησης 
ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών 
μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την Α.Α. με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και 
η τηλεομοιοτυπία, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την άσκηση της αιτήσεως. 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως με την ως άνω προσωρινή διαταγή, 
σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 3886/2010 όπως ισχύει. 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται 
μετά την 31η Μαρτίου 2017, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) 
του ν. 4412/2016. 

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

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

Οι εγγυητική επιστολή θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να φέρει τα στοιχεία που προβλέπει 
το άρθρο 72 του ν.4412/2016 και να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα της 
διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V). 

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

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.  

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, καθώς και τις υποχρεώσεις των 
περιπτώσεων α' έως στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 68 του ν. 3868/2010 (Α/115), όπως 
ισχύει. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από το 
όργανο που επιβλέπει την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

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

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

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

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του 
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ν.4412/2016 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. 
4.5.2. Η σύμβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή 
της παρ. 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί ύστερα από την έγκριση του χρηματικού 
εντάλματος, το οποίο εκδίδεται μετά από συμφωνία των οικονομικών υπηρεσιών των δύο 
συμβαλλομένων σχετικά με τις πραγματοποιηθείσες ώρες φύλαξης, καθώς επίσης και ύστερα από 
την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών φύλαξης από την αρμόδια επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής των υπηρεσιών. 

Για την έκδοση του εντάλματος πληρωμής απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α) Πρακτικό ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των υπηρεσιών / βεβαίωση καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης φύλαξης για το διάστημα που ζητείται η πληρωμή και συντάσσεται από τα αρμόδια 
όργανα των Ε.Α.Κ.Θ, ανά μήνα . 

β) Θεωρημένο τιμολόγιο του αναδόχου ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών.- 

Το τιμολόγιο για την φύλαξη των χώρων των αθλητικών εγκαταστάσεων, εκδίδεται για εργασίες 
χρονικής διάρκειας ενός (1) μήνα και με τη συμπλήρωσή του. 

Για ποσά τιμολογίου πάνω από 1.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α. υποχρεούται ο ανάδοχος να 
προσκομίζει φορολογική ενημερότητα από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και 
ασφαλιστική ενημερότητα από τον οικείο φορέα. 

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

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

β) Κράτηση 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%,επί της αξίας κάθε πληρωμής, προ φόρων και κρατήσεων υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), μετά την έναρξη ισχύος της σχετικής Κ.Υ.Α., 
με την οποία ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία κράτησης 
των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της 
κράτησης 

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. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  
 Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από την 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 
και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων 
υπόψη τυχών παρατάσεων. 
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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, επιβάλλεται, μετά από κλήση του 
για παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  

Επιπλέον, του επιβάλλεται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός 
από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων των Ε.Α.Κ.Θ. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης 
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, να 
υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, 
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση 
της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει η επιτροπή διοίκησης της 
αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

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

 

17PROC005911560 2017-03-13

ΑΔΑ: Ω13ΙΟΞΨ0-ΕΨ6



 

Σελίδα 29 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  
6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί 
από το αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής, το οποίο και θα εισηγείται στην επιτροπή 
διοίκησης της αναθέτουσας αρχής για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα 
εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης, στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου 
και στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. 

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της 
σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση 
δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αναθέτουσας αρχής, στους οποίους ανατίθενται 
επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο 
επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της 
σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της 
σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απευθύνει έγγραφα με 
οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

6.1.3. 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 το αρμόδιο όργανο της υπηρεσίας, 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 από την επιτροπή παραλαβής. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης  
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής της. Τα 
Ε.Α.Κ.Θ. έχουν δικαίωμα να παρατείνουν τη διάρκειά της για άλλους έξι (6) μήνες, εφ’ άπαξ ή 
τμηματικά /σταδιακά, με τους ίδιους όρους, ειδοποιώντας τον ανάδοχο ως προς αυτό πριν από τη 
λήξη της αρχικής ισχύος της σύμβασης ή των ανανεώσεών της, για το χρονικό διάστημα της 
παράτασης. 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  
Ο έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, 
σύμφωνα με το άρθρο 221 του ν. 4412/2016. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως 
άνω 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 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 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. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών ασφάλειας – φύλαξης των 

εγκαταστάσεων των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Κ.Θ.), υπό τις 
ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές :   

1.- Ο ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες ασφάλειας – φύλαξης των Ε.Α.Κ.Θ. όλες τις ημέρες 
του μήνα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΗΜΕΡΕΣ-ΩΡΕΣ ΑΤΟΜΑ 

ΜΙΚΡΑΣ (περιλαμβάνει 
και το Ε.Γ. ΦΟΙΝΙΚΑ)  

Δευτέρα-Παρασκευή: 15.00-23.00 3 άτομα 
Σάββατο-Κυριακή:  7.00-15.00/ 15.00-23.00 3 άτομα/3 άτομα 

ΒΟΤΣΗ Δευτέρα -Κυριακή:     15.00-23.00 1 άτομο 

ΕΥΟΣΜΟΥ (Ε.Κ.Ο.) Δευτέρα-Παρασκευή: 15.00-23.00 1 άτομο 
Σάββατο-Κυριακή: 8.00-15.00 & 15.00-22.00 1 άτομο/1 άτομο 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Δευτέρα-Παρασκευή: 19.00-23.00 1 άτομο 
Σάββατο-Κυριακή: 8.00-15.00 & 15.00-22.00 1 άτομο/1 άτομο 

ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
Δευτέρα – Παρασκευή: 15.00-23.00 1 άτομο 
Σάββατο-Κυριακή:  7.00-15.00 & 15.00-23.00 1 άτομο/1 άτομο 
Δευτέρα-Κυριακή: 23.00-7.00 1 άτομο  

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δευτέρα – Παρασκευή: 15.00-23.00 1 άτομο 
Σάββατο-Κυριακή: 8.00-15.00 & 15.00-23.00 1 άτομο/1 άτομο 

ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

Δευτέρα – Παρασκευή: 15.00-23.00 1 άτομο 
Σάββατο-Κυριακή: 6.00-14.00/14.00-22.00 1 άτομο/1 άτομο 
Δευτέρα – Κυριακή: 22.00-6.00 1 άτομο  

ΕΘΝΙΚΟ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

Δευτέρα – Παρασκευή: 15.00-23.00 1 άτομο 
Σάββατο-Κυριακή:7.00-15.00 & 15.00-23.00 1 άτομο/1 άτομο 
Δευτέρα – Κυριακή: 23.00-7.00 1 άτομο  

Α.Α.Μ.Θ. Σάββατο-Κυριακή: 7.00-15.00 /15.00-23.00 1 άτομο/1 άτομο 
 

Σε περίπτωση που λειτουργήσει το Κλειστό Γυμναστήριο Μ4 και ο Ξενώνας του Αθλητικού 
Κέντρου της Μίκρας καθώς και το Κλειστό Γυμναστήριο Άρσης Βαρών στη Σταυρούπολη, θα 
αναπροσαρμοστεί το πρόγραμμα ασφαλείας – φύλαξης ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες 
που θα προκύψουν, χωρίς υπέρβαση της αξίας της σύμβασης. 

Τα Ε.Α.Κ.Θ. έχουν τη δυνατότητα να ζητούν την αλλαγή του εκάστοτε ισχύοντος 
προγράμματος φύλαξης, σύμφωνα με τις ανάγκες των αθλητικών εγκαταστάσεων και κατόπιν 
ενημέρωσης του αναδόχου. 

Ο ανάδοχος συνεργάζεται με τα Ε.Α.Κ.Θ., κάθε φορά που παρίσταται ανάγκη, για την 
επίλυση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν.  

2.- Το προσωπικό του αναδόχου είναι υποχρεωμένο στην εκμάθηση της λειτουργίας θέσης σε 
λειτουργία και εκτός λειτουργίας (ανάμματος – σβησίματος) του εσωτερικού και εξωτερικού 
φωτισμού, των συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, πυρανίχνευσης και συναγερμού των 
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γυμναστηρίων των αθλητικών εγκαταστάσεων στη διάρκεια προπονήσεων, αγώνων κ.τ.λ. 

 Ειδικά για το Αλεξάνδρειο Αθλητικό Μέλαθρο Θεσσαλονίκης, το προσωπικό του 
αναδόχου απαιτείται να έχει γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και είναι 
υποχρεωμένο στην εκμάθηση της λειτουργίας του εσωτερικού – εξωτερικού φωτισμού, της 
θέρμανσης, της ψύξης και των λοιπών λειτουργιών των ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων του σταδίου, μέσω του υπάρχοντος κεντρικού συστήματος του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή (ΒΜS). 

3.- Το προσωπικό του αναδόχου, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, υποχρεούται να φέρει 
ομοιόμορφη στολή, με όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό, για την εκτέλεση των καθηκόντων του. 

Πρέπει να φέρει το δελτίο ταυτότητάς του καθώς και ειδικό διακριτικό σήμα (κονκάρδα). 

Απαγορεύεται αυστηρά να καταναλώνει αλκοολούχα ποτά ή οποιαδήποτε άλλη ουσία που 
μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς τις σωματικές, πνευματικές, διανοητικές λειτουργίες του 
ανθρώπου, καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του και πριν από αυτήν, για τόσο χρονικό 
διάστημα, όσο είναι απαραίτητο για την πλήρη εξαφάνιση κάθε επίδρασης από προηγούμενη 
κατανάλωση των παραπάνω ουσιών. 

4.- Καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας, η εμφάνιση του προσωπικού του  αναδόχου οφείλει 
να είναι ευπρεπής και άψογη. Επίσης, το προσωπικό πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη 
φυσική κατάσταση, αντοχή και ετοιμότητα καθώς και το απαραίτητο ήθος, πνευματική διαύγεια 
και τρόπους καλής συμπεριφοράς, ώστε να αντεπεξέρχεται πλήρως στα καθήκοντά του, να 
παραμένει σε διαρκή εγρήγορση καθ’ όλη τη διάρκεια της βάρδιας. Οφείλει να είναι ιδιαίτερα 
ευγενικό, εξυπηρετικό και πρόθυμο να αντιμετωπίζει κάθε κατάσταση με την ενδεδειγμένη 
ευπρέπεια, προσήνεια και διπλωματικότητα. 

 Απαγορεύεται η λήψη φιλοδωρημάτων ή οποιονδήποτε άλλων ανταλλαγμάτων εκ μέρους 
του αναδόχου και του προσωπικού του, σε σχέση με τις υπηρεσίες που αυτός υποχρεούται να 
παρέχει προς τα Ε.Α.Κ.Θ. ή ακόμη και εξ αφορμής αυτών.  

5.- Καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του, το προσωπικό  του αναδόχου υποχρεούται να 
επιτηρεί και να περιφρουρεί τις εγκαταστάσεις σε όλη την έκτασή τους, να λαμβάνει όλα τα 
απαιτούμενα μέτρα πρόληψης και να εξουδετερώνει πιθανούς κινδύνους, να απομακρύνει 
ταραχοποιά ή επικίνδυνα άτομα και εν γένει, να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
φύλαξη και την προστασία των εγκαταστάσεων των Ε.Α.Κ.Θ.  

Τα καθήκοντα του προσωπικού του αναδόχου είναι, ενδεικτικά, :  

 Η αποτροπή δημιουργίας επεισοδίων, κινδύνου, βλάβης/φθοράς/ζημίας, των 
μηχανημάτων, των εγκαταστάσεων, των επίπλων και του λοιπού σταθερού και κινητού 
εξοπλισμού των φυλασσόμενων εγκαταστάσεων, ακόμη και διακινδύνευσης έννομων 
αγαθών, για τους αθλητές, το προσωπικό των αθλητικών εγκαταστάσεων και κάθε άλλο 
πρόσωπο ευρισκόμενο στις αθλητικές εγκαταστάσεις (συνοδών, γονέων, προπονητών 
κ.τ.λ.). 

 Η κατασταλτική δράση των παραπάνω γεγονότων, με κάθε νόμιμο μέσο και άμεση 
παρέμβαση.  

 Η άμεση ενημέρωση των αρμόδιων οργάνων/υπαλλήλων των Ε.Α.Κ.Θ., για κάθε γεγονός 
που υποπίπτει στην αντίληψή του και αφορά στην ασφαλή φύλαξη των αθλητικών 
εγκαταστάσεων (προσώπων και πραγμάτων). 

 Η άμεση και ταυτόχρονη ενημέρωση των αστυνομικών αρχών και άλλων αρμόδιων 
υπηρεσιών (π.χ. πυροσβεστική υπηρεσία, ΕΚΑΒ), εφόσον συντρέξει περίπτωση. 

 Η απαγόρευση εισόδου αυτοκινήτων και κάθε άλλου οχήματος, που δεν έχουν άδεια 
εισόδου, όπως και η απομάκρυνση μικροπωλητών. 

 Ο έλεγχος της παράνομης στάθμευσης εντός των χώρων των αθλητικών εγκαταστάσεων. 
 Ο προληπτικός έλεγχος πυρασφάλειας. 
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 Η άμεση παρέμβαση, με χρήση των μέσων πυρόσβεσης, σε περίπτωση πυρκαγιάς. 
 Η συνδρομή για τις νόμιμες, ενδεδειγμένες και πρόσφορες ενέργειες και η συνεργασία με 

κάθε αρμόδιο, σε περίπτωση έκτακτων αναγκών (σεισμός, εκκένωση κτιρίου κ.τ.λ.) 
 Η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και η συνεργασία με τους αρμόδιους, σε 

περιπτώσεις απειλητικών τηλεφωνημάτων για ύπαρξη εκρηκτικών μηχανισμών ή άλλης 
απειλής. 

 Η μη παραμονή των  χρηστών των αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και κάθε άλλου 
προσώπου, σε χρόνο που οι εγκαταστάσεις δεν λειτουργούν.  

 Η διαχείριση της χρήσης των αποδυτηρίων, κατά την διάρκεια των προπονήσεων, των 
αγώνων και των λοιπών εκδηλώσεων, ώστε η χρήση αυτών να γίνεται σύμφωνα με τον 
Κανονισμό Λειτουργίας των εγκαταστάσεων των Ε.Α.Κ.Θ. 

 Ο έλεγχος συμμόρφωσης προς τους Κανονισμούς Λειτουργίας των εγκαταστάσεων των 
Ε.Α.Κ.Θ.  

 Η τήρηση του προγράμματος λειτουργίας των γηπέδων, καθώς και η καταβολή του 
προβλεπόμενου αντίτιμου χρήσης των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
αναθέτουσας Αρχής.  

6.- Ο ανάδοχος πρέπει να έχει την απαιτούμενη από το Ν. 2518/97 ειδική άδεια εργασίας, 
καθ’ όλη την συμβατική διάρκεια. Τα παραπάνω ισχύουν και για την υποχρέωση 
απασχόλησης προσωπικού που θα είναι εφοδιασμένο καθ’ όλη τη συμβατική διάρκεια με εν 
ισχύ άδεια εργασίας. 

7.-  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 το αρμόδιο όργανο της υπηρεσίας, 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 από την επιτροπή παραλαβής. 

8.- Αμοιβή στον ανάδοχο καταβάλλεται μόνο για τις ημέρες και ώρες που απασχολείται 
προσωπικό του στη φύλαξη των εγκαταστάσεων. Δεν καταβάλλεται στον ανάδοχο και αυτός 
δεν έχει καμία αξίωση για καταβολή αμοιβής, για το χρόνο που σύμφωνα με το πρόγραμμα 
εργασίας του προσωπικού του αναδόχου, το οποίο εγκρίνουν και ελευθέρως τροποποιούν τα 
Ε.Α.Κ.Θ., δεν γίνεται φύλαξη των εγκαταστάσεων (π.χ. αργίες Χριστουγέννων, Πάσχα). 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να απαιτήσει διαφυγόντα κέρδη, ούτε να εγείρει οποιουδήποτε 
είδους αξίωση κατά των Ε.Α.Κ.Θ., λόγω:  

• μείωσης του ωραρίου φύλαξης και συναφώς απασχόλησης του προσωπικού του 
αναδόχου, 

• περιορισμού των αθλητικών εγκαταστάσεων που θα φυλάσσονται, 
• αύξησης του χρόνου των διακοπών λειτουργίας, κατά τον οποίο προσωπικό του δεν θα 

απασχολείται. 
Αντιστρόφως, δεν μπορεί να επικαλεστεί αδυναμία ή δυσχέρεια εκτέλεσης της σύμβασης, 
σε περίπτωση που τα Ε.Α.Κ.Θ. αποφασίσουν πρόγραμμα αυξημένης απασχόλησης του 
προσωπικού του αναδόχου, σύμφωνα με τον πίνακα της σύμβασης, μετά από χρονικό 
διάστημα προγράμματος μικρότερης απασχόλησης.  

9.- Τα Ε.Α.Κ.Θ. έχουν το δικαίωμα να διακόψουν τη σύμβαση, προσωρινά ή οριστικά, εν όλω 
ή εν μέρει, για λόγους οικονομικούς, χρηματοδοτικούς, τεχνικούς, αν το προσωπικό των 
Ε.Α.Κ.Θ. αυξηθεί και η ανάγκη φύλαξης μπορεί να ικανοποιηθεί από προσωπικό των Ε.Α.Κ.Θ. 
Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος, ουδεμία αποζημίωση δικαιούται από το ανεκτέλεστο της 
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σύμβασης, ούτε σε παράταση του χρόνου της σύμβασης.  

10.- Οι υποψήφιοι έχουν λάβει πλήρη γνώση των συνθηκών εκτέλεσης της σύμβασης, με 
επιτόπια επίσκεψη και επιθεώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων προς φύλαξη των Ε.Α.Κ.Θ. 
και με πλήρη γνώση αυτών των συνθηκών συμμετέχουν στο διαγωνισμό.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

«ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ (ΤΙΤΛΟΣ), ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ, 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛ. ΦΑΞ., Α.Φ.Μ.,  Δ.Ο.Υ.» 

 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  
Κ ε φ ά λ α ι ο  Α ’  

για τη φύλαξη των εσωτερικών – εξωτερικών χώρων των Ε.Α.Κ.Θ.  

 

 Έχοντας λάβει πλήρη γνώση των χώρων και των εργασιών που πρέπει να γίνουν, αφού 
έχω σταθμίσει το προσδοκώμενο όφελος και τον επιχειρηματικό κίνδυνο      π ρ ο σ φ έ ρ ω : 

 

Κόστος εργαζομένου ανά ώρα:   __________________________ 

Διοικητικό κόστος, αναλώσιμα ανά ώρα _________________________ 

Εργολαβικό κέρδος ανά ώρα: __________________________ 

Τιμή ανά ώρα ανά άτομο: __________________________ 
 

Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου & Τρίτων  __________________________ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΩΡΑ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ : __________________________ 

 
Φ.Π.Α. 24%:  __________________________ 

ΣΥΝΟΛΟ: __________________________ 
 
 

Αξία προσφοράς συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.: (ολογράφως) ______________ 
________________________________________ (& αριθμητικώς) ______________ 

 

Το κόστος εργαζομένου ανά ώρα δεν περιλαμβάνει τις νόμιμες προσαυξήσεις νυχτερινών, 
Κυριακών και αργιών. 

 

 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
 

_________________________ 
ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

17PROC005911560 2017-03-13

ΑΔΑ: Ω13ΙΟΞΨ0-ΕΨ6



 

Σελίδα 36 

 
«ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ (ΤΙΤΛΟΣ), ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ, 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛ. ΦΑΞ., Α.Φ.Μ.,  Δ.Ο.Υ.» 

 

 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  
Κ ε φ ά λ α ι ο  Β ’  

για τη φύλαξη των εσωτερικών – εξωτερικών χώρων των Ε.Α.Κ.Θ.  

 
Σε εφαρμογή του άρθρου 68 του Ν.3863/2010 παρατίθενται τα κάτωθι πληροφοριακά στοιχεία: 

Ο αριθμός των εργαζομένων για την εκτέλεση του έργου καθώς και οι ημέρες και ώρες 
εργασίας είναι: _________________________________ 

Η σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι είναι: ___________________ 
Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές 

των εργαζομένων είναι: …………………………. ευρώ (…………€) ετησίως. 
Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά είναι: 

…………………………. ευρώ (…………€) ετησίως. 
 

 
 

 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
 

_________________________ 
ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εσωκλείεται στην οικονομική προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης 
εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 
 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας 
(ΕΕΕΠ) 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα 

 

 
Αριθμός της προκήρυξης 

2017-032139 (17-094057-001) 

Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ: 
2017/S 049-089892 

URL της ΕΕ 
 

 
Επίσημη ονομασία: 

ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 

Χώρα: 
Ελλάδα 

 
Τίτλος: 

Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των Εγκαταστάσεων των Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Κ.Θ.). 

Σύντομη περιγραφή: 
Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την παροχή υπηρεσιών 

φύλαξης των Εγκαταστάσεων των Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Κ.Θ.). 

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων 

Ταυτότητα του αγοραστή 

Στοιχεία της δημοσίευσης 
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Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
 

 
Επωνυμία: 
- 

Οδός και αριθμός: 
- 

Τ.Κ.: 
- 

Πόλη: 
- 

Χώρα: 
Ελλάδα 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 
- 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: 
- 

Τηλέφωνο: 
- 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 
- 

Αριθμός Φ.Π.Α., εφόσον υπάρχει: 
- 

Εάν δεν υπάρχει αριθμός Φ.Π.Α., να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης: 

- 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
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Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο (επικεφαλής, υπεύθυνος 
για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

- 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία προμήθειας: 

- 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου: 
- 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

 
Να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να 

εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης: 

Όνομα: 

Επώνυμο: 

Ημερομηνία γέννησης: 

Τόπος γέννησης: 

Οδός και αριθμός: 

Τ.Κ.: 

Πόλη: 

Χώρα: 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: 

Τηλέφωνο: 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 
της, την έκταση, τον σκοπό …): 
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Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού 

 

 
Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι 
αποκλεισμού 

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο 

είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με καταδικαστική απόφαση η οποία 

έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού 

που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 

11.11.2008, σ. 42). 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

Διαφθορά 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο 

είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 

μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως 

ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και 

στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για 

την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, 

σ. 54). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της 

αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή του οικονομικού φορέα. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 
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Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 
τρομοκρατικές δραστηριότητες με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 

εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα 

1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 

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

επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 

απόφασης-πλαίσιο. Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο 

είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο1 

της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, 

σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, 

σ.15). 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
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Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο 

είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με καταδικαστική απόφαση η 

οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

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

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

απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1). 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 
 

 
Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι 
αποκλεισμού 

Καταβολή φόρων 
Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη χώρα στην 

οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν 

είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή 

των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης 
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Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας 

αρχής, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή 

των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

 

 

 

 
 

Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι 
αποκλεισμού 

Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου Ο οικονομικός φορέας έχει, εν 

γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για 

τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της 

προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 
❍ Όχι 

 

Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του κοινωνικού 

δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 
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παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 

18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του εργατικού δικαίου; 

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Πτώχευση 
Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση; Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Αφερεγγυότητα 
Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή παύσης δραστηριοτήτων; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας 
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης 
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές 
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
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Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Αναστολή επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων 
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Ένοχος  σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά περίπτωση, βλέπε ορισμούς 

στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 
Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της σύμβασης, 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των απαιτούμενων 
εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα της παρούσας διαδικασίας 

Ο οικονομικός φορέας: 

α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για 

την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής, 

β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
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γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και 

δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής 

ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 

αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 
 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
 
 

 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι 
Ικανοποιεί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

 

 

 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη II έως V 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, 

να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός 

εάν: 

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

αρχής, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά 

των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του 

παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας 

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 
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προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

 

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 στο 
διενεργούμενο διαγωνισμό της ….…………. με τίτλο…………………………………, 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 9 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

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 
............Τ.Κ.…………… 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 που αφορά στο διαγωνισμό 
της …………. με αντικείμενο …………………………………………………………….., 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 
 

 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ………………… 20.., 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», που εδρεύει στην οδό: 
Γρηγορίου Λαμπράκη 2, Θεσσαλονίκη, με Α.Φ.Μ. 997510674, Δ.Ο.Υ.: Δ΄ Θεσσαλονίκης, 
εκπροσωπούμενο νόμιμα από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ. 
………………………….. και  

β.- τ… ……………………………, με επαγγελματική εγκατάσταση στην ………………………………, 
επί της οδού ………………… αριθμός ….., Α.Φ.Μ. …………… και Δ.Ο.Υ. …………… (που 
εκπροσωπείται νόμιμα στην υπογραφή της παρούσας από τον ……………….)  

συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω: 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων έχοντας υπόψη τη με αριθμ. …/…-…-…… θέμα …ο πράξη της 
Επιτροπής Διοίκησης που ανακήρυξε τον β συμβαλλόμενο ως ανάδοχο μειοδότη της από __-__-
2017 Ανοιχτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την παροχή 
υπηρεσιών φύλαξης των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων 
Θεσ/νίκης, α ν α θ έ τ ε ι  στον β συμβαλλόμενο, που στο εξής θα αποκαλείται «ανάδοχος», την 
φύλαξη των κλειστών και ανοικτών χώρων των Ε.Α.Κ.Θ., που αναφέρονται στη διακήρυξη, για 
έναν (1) χρόνο με δυνατότητα παράτασης μέχρι έξι (6) μήνες. Πρόκειται ειδικότερα για τις 
εγκαταστάσεις : 

 Του Αλεξάνδρειου Αθλητικού Μελάθρου Θεσσαλονίκης, Γρηγορίου Λαμπράκη 2, 
Τ.Κ.54636, Θεσσαλονίκη, που αποτελείται από τη μεγάλη και μικρή σάλα αγώνων, τις 
εγκαταστάσεις του υπογείου – ισογείου και τους εξωτερικούς χώρους. 

 Του Αθλητικού Κέντρου Μίκρας, Τέρμα Ν. Κρήνης, Καλαμαριά, Τ.Κ. 55132, που 
περιλαμβάνει τα γυμναστήρια: Μίκρα1, Μίκρα 2, Μίκρα 3, Σπίτι της Γυμναστικής, Σπίτι 
της Πάλης, Κλειστό beach volley, τα εξωτερικά γήπεδα, καθώς και το Μίκρα 4 και τον 
εντός των εγκαταστάσεων της Μίκρας ξενώνα. 

 Του Κλειστού Γυμναστηρίου Βότση, Αριστείδου 6, Καλαμαριά, Τ.Κ. 55134. 

 Τις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κολυμβητηρίου (τρεις δεξαμενές), Προέκταση Αγ. 
Δημητρίου, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54636. 

 Τις εγκαταστάσεις του Ποσειδωνίου Αθλητικού Κέντρου, Ν. Παραλία & 25ης Μαρτίου, 
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54646, που αποτελείται από το κολυμβητήριο (τρεις δεξαμενές), 
πέντε ανοιχτά και  

 Δύο κλειστά γήπεδα τένις (μπαλόνι),οκτώ ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ, δύο ανοιχτά 
γήπεδα βόλεϊ, ένα ανοιχτό γήπεδο χάντμπολ. 

 Του Αθλητικού Κέντρου Νεάπολης, Πρώην Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη, Νεάπολη, 
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 56728, που αποτελείται από το κολυμβητήριο (δύο δεξαμενές), ένα 
κλειστό γήπεδο, τρία ανοιχτά γήπεδα τένις ,ένα ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ) 

 Του Αθλητικού Κέντρου Σταυρούπολης, Δ/νση: Καραολή και Δημητρίου 3, 
Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 56430, που αποτελείται από ένα κλειστό 
γυμναστήριο, το γήπεδο ποδοσφαίρου και το κλειστό γυμναστήριο βαρέων αθλημάτων, 
αίθουσες γυμναστικής κάτω από τις κερκίδες του ποδοσφαίρου. 

 Του Κλειστού Γυμναστηρίου Αμπελοκήπων, 28ης Οκτωβρίου και Τζον Κένεντι, 
Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 56123, που αποτελείται από ένα ανοιχτό γήπεδο 
ποδοσφαίρου, ένα κλειστό γυμναστήριο και μία αίθουσα γυμναστικής. 
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 Του Αθλητικού Κέντρου Ε.Κ.Ο., άνωθεν περιφερειακού, T.K. 56224, Εύοσμο, που 
αποτελείται από ένα κλειστό γυμναστήριο και πέντε γήπεδα ποδοσφαίρου και ένα χώρο 
για εκπαίδευση αλόγων. 

 Τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις Φοίνικα, Μουσχουντή, Πινδάρου, Ικάρων, Δημοκρίτου, 
στην Καλαμαριά, Τ.Κ. 55134, που αποτελείτε από ένα κλειστό γυμναστήριο, ένα 
ανοιχτό γήπεδο ποδοσφαίρου και αίθουσες γυμναστικής.  

 
Ο ανάδοχος, δηλώνει ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης για την παροχή 

υπηρεσιών φύλαξης των αθλητικών εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, με τους παρακάτω 
όρους και συμφωνίες: 

1.-  Η διάρκεια της σύμβασης είναι ετήσια, από την υπογραφή του σήμερα …………. έως 
…………….. Τα Ε.Α.Κ.Θ. έχουν δικαίωμα να παρατείνουν τη διάρκειά της για άλλους έξι (6) μήνες, 
εφ’ άπαξ ή τμηματικά /σταδιακά, με τους ίδιους όρους, ειδοποιώντας τον ανάδοχο προς αυτό (5) 
ημέρες πριν από τη λήξη της αρχικής ισχύος της σύμβασης ή των ανανεώσεών της, για το χρονικό 
διάστημα της παράτασης. 

2.- Η αμοιβή του αναδόχου για τη φύλαξη όλων των εγκαταστάσεων των Εθνικών 
Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης, καθορίζεται σε ……………………… (……………) € ανά ώρα2 
και ανά εργαζόμενο. Η συνολική ετήσια συμβατική δαπάνη δεν θα ξεπερνάει σε καμία περίπτωση 
την συνολική δαπάνη της διακήρυξης, ύψους 350.000€, με υποχρέωση του αναδόχου να εκτελέσει 
πλήρως τη σύμβαση, τηρώντας το πρόγραμμα του άρθρου 3 της σύμβασης. 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες 
κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
β) Κράτηση 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%,επί της αξίας κάθε πληρωμής, προ φόρων και κρατήσεων υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), μετά την έναρξη ισχύος της σχετικής Κ.Υ.Α., 
με την οποία ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία κράτησης 
των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της 
κράτησης 

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. 

Αν κατά τη συμβατική διάρκεια αντικατασταθούν οι παραπάνω κρατήσεις και φόροι ή 
επιβληθούν νέοι, ως επιβαλλόμενοι επί του συμβατικού ανταλλάγματος, αυτές θα βαρύνουν τον 
ανάδοχο.  

Το οφειλόμενο συμβατικό αντάλλαγμα υπολογίζεται επί των πραγματικών ωρών 
απασχόλησης του προσωπικού του αναδόχου, σύμφωνα με το σύστημα καταγραφής. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του με βάση την αμοιβή που συμφωνείται 
στην παρούσα και μετά τη λήξη της σύμβασης σε περίπτωση μονομερούς παράτασης εκ μέρους 
των Ε.Α.Κ.Θ.  

Στην αμοιβή του αναδόχου που θα οφείλεται για κάθε μήνα φύλαξης περιλαμβάνεται η αμοιβή 
του αναδόχου/εργολαβικό όφελος, το διοικητικό κόστος διαχείρισης της σύμβασης, αναλώσιμα, η 

                                                           
2  Η τιμή ανά ώρα δεν περιλαμβάνει τις νόμιμες προσαυξήσεις νυχτερινών, Κυριακών και αργιών  
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νόμιμη μισθοδοσία και τα κάθε είδους δώρα, επιδόματα και προσαυξήσεις του απασχολούμενου 
προσωπικού, οι οφειλόμενες από το νόμο εργοδοτικές εισφορές για κάθε είδους κύρια ή 
επικουρική ασφάλιση, οι κάθε είδους φόροι και κρατήσεις, οι επιβαρύνσεις υπέρ δημοσίου και 
τρίτων, καθώς και κάθε άλλο έξοδο.  

 

3.- Ο ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες των Ε.Α.Κ.Θ σύμφωνα με τον παρακάτω 
πίνακα :  

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΗΜΕΡΕΣ-ΩΡΕΣ ΑΤΟΜΑ 
ΜΙΚΡΑΣ (περιλαμβάνει 
και το Ε.Γ. ΦΟΙΝΙΚΑ)  

Δευτέρα-Παρασκευή: 15.00-23.00 3 άτομα 
Σάββατο-Κυριακή:  7.00-15.00/ 15.00-23.00 3 άτομα/3 άτομα 

ΒΟΤΣΗ Δευτέρα -Κυριακή:     15.00-23.00 1 άτομο 

ΕΥΟΣΜΟΥ (Ε.Κ.Ο.) Δευτέρα-Παρασκευή: 15.00-23.00 1 άτομο 
Σάββατο-Κυριακή: 8.00-15.00 & 15.00-22.00 1 άτομο/1 άτομο 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Δευτέρα-Παρασκευή: 19.00-23.00 1 άτομο 
Σάββατο-Κυριακή: 8.00-15.00 & 15.00-22.00 1 άτομο/1 άτομο 

ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
Δευτέρα – Παρασκευή: 15.00-23.00 1 άτομο 
Σάββατο-Κυριακή:  7.00-15.00 & 15.00-23.00 1 άτομο/1 άτομο 
Δευτέρα-Κυριακή: 23.00-7.00 1 άτομο  

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δευτέρα – Παρασκευή: 15.00-23.00 1 άτομο 
Σάββατο-Κυριακή: 8.00-15.00 & 15.00-23.00 1 άτομο/1 άτομο 

ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

Δευτέρα – Παρασκευή: 15.00-23.00 1 άτομο 
Σάββατο-Κυριακή: 6.00-14.00/14.00-22.00 1 άτομο/1 άτομο 
Δευτέρα – Κυριακή: 22.00-6.00 1 άτομο  

ΕΘΝΙΚΟ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

Δευτέρα – Παρασκευή: 15.00-23.00 1 άτομο 
Σάββατο-Κυριακή:7.00-15.00 & 15.00-23.00 1 άτομο/1 άτομο 
Δευτέρα – Κυριακή: 23.00-7.00 1 άτομο  

Α.Α.Μ.Θ. Σάββατο-Κυριακή: 7.00-15.00 /15.00-23.00 1 άτομο/1 άτομο 

 
Το παραπάνω πρόγραμμα δύναται να διαφοροποιείται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των 

γυμναστηρίων, κατόπιν ενημέρωσης. Με την υπογραφή της σύμβασης, τα ΕΑΚΘ ενημερώνουν τον 
ανάδοχο για το αρχικό πρόγραμμα φύλαξης που θα ισχύει. 

Οι από τη σύμβαση κάθε φύσεως απαιτήσεις του αναδόχου συμφωνούνται και είναι 
ανεκχώρητες. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε αυτοπρόσωπη εκτέλεση της σύμβασης, με δικό του 
προσωπικό.  
Σε εφαρμογή του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 παρατίθενται τα κάτωθι στοιχεία :  

Οι θέσεις εργασίας είναι : _________________________________ 
Η συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι είναι: 

______________________________________________________ 
Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές 

των εργαζομένων είναι: ………………………….(…………) € ετησίως. 
Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά είναι: 

…………………………. (…………) € ετησίως. 
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Σε περίπτωση που τεθεί σε ισχύ νόμος, ο οποίος θα μειώσει το κόστος της μισθοδοσίας 
με μείωση μισθών, περικοπών επιδομάτων, δώρων ή άλλων αποδοχών των εργαζομένων, θα 
περικόπτεται αντίστοιχα και ισόποσα το αντάλλαγμα που οφείλεται στον ανάδοχο.     

Σε περίπτωση που λειτουργήσει το Κλειστό Γυμναστήριο Μ4 και ο Ξενώνας του Αθλητικού 
Κέντρου της Μίκρας καθώς και το Κλειστό Γυμναστήριο Άρσης Βαρών στη Σταυρούπολη, θα 
αναπροσαρμοστεί το πρόγραμμα ασφαλείας – φύλαξης ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες 
που θα προκύψουν, χωρίς υπέρβαση της αξίας της σύμβασης. 

4.- Η απασχόληση των εργαζομένων αποδεικνύεται από σύστημα ελέγχου και καταγραφής 
της προέλευσης – αποχώρησης / ωρών εργασίας, στο οποίο τα Ε.Α.Κ.Θ. έχουν άμεση 
δυνατότητα πρόσβασης. Η διάθεση του συστήματος αυτού σε πλήρη λειτουργία αποτελεί 
αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου.  

5.- Αμοιβή στον ανάδοχο καταβάλλεται μόνο για τις ημέρες και ώρες που απασχολείται 
προσωπικό του στη φύλαξη των εγκαταστάσεων. Δεν καταβάλλεται στον ανάδοχο και αυτός 
δεν έχει καμία αξίωση για καταβολή αμοιβής για το χρόνο που σύμφωνα με το πρόγραμμα 
εργασίας του προσωπικού του αναδόχου που εγκρίνουν και ελευθέρως τροποποιούν τα 
Ε.Α.Κ.Θ. δεν γίνεται φύλαξη των εγκαταστάσεων (π.χ. μείωση ωρών φύλαξης, αργίες 
Χριστουγέννων, Πάσχα). Ο ανάδοχος δεν μπορεί να απαιτήσει διαφυγόντα κέρδη ούτε να 
εγείρει οποιουδήποτε είδους αξίωση κατά των Ε.Α.Κ.Θ. λόγω π.χ. μείωσης του ωραρίου 
φύλαξης και συναφώς απασχόλησης του προσωπικού του αναδόχου, περιορισμού των 
αθλητικών εγκαταστάσεων που θα φυλάσσονται, αύξησης του χρόνου των διακοπών 
λειτουργίας, κατά τον οποίο προσωπικό του δεν θα απασχολείται. Αντιστρόφως, δεν μπορεί 
να επικαλεστεί αδυναμία ή δυσχέρεια εκτέλεσης της σύμβασης, σε περίπτωση που τα 
Ε.Α.Κ.Θ. αποφασίσουν πρόγραμμα αυξημένης απασχόλησης του προσωπικού του αναδόχου 
σύμφωνα με τον πίνακα της σύμβασης, μετά από χρονικό διάστημα προγράμματος 
μικρότερης απασχόλησης.  

6.- Τα Ε.Α.Κ.Θ. έχουν το δικαίωμα να διακόψουν τη σύμβαση προσωρινά ή οριστικά, εν 
όλω ή εν μέρει, π.χ. για λόγους οικονομικούς, χρηματοδοτικούς, τεχνικούς, αν το προσωπικό 
των Ε.Α.Κ.Θ.  αυξηθεί και η ανάγκη φύλαξης μπορεί να ικανοποιηθεί από προσωπικό των 
E.Α.Κ.Θ. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος ουδεμία αποζημίωση δικαιούται από το 
ανεκτέλεστο της σύμβασης ούτε σε παράταση του χρόνου της σύμβασης.  

7.- Ο ανάδοχος καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης, αρχικής και κατά παράταση,  πρέπει να 
έχει την απαιτούμενη από το Ν.2518/97 ειδική άδεια και σε περίπτωση που αυτή λήγει κατά την 
διάρκεια της σύμβασης, υποχρεούται να προβεί έγκαιρα στις απαιτούμενες ενέργειες για ανανέωση 
της ή έκδοση νέας σύμφωνα με τον νόμο, ούτως ώστε να καλύπτει όλη τη συμβατική διάρκεια. Τα 
παραπάνω ισχύουν και για την υποχρέωση απασχόλησης προσωπικού που θα είναι 
εφοδιασμένο καθ’ όλη τη συμβατική διάρκεια με εν ισχύ άδεια εργασίας. 

8.- Το προσωπικό που θα χρησιμοποιείται από τον ανάδοχο για την εκτέλεση της σύμβασης θα 
πρέπει να είναι αποδεκτό από την Επιτροπή Διοίκησης των Ε.Α.Κ.Θ. Ταυτόχρονα με την 
υπογραφή της παρούσας ο ανάδοχος υποβάλει στα Ε.Α.Κ.Θ. ονομαστικό πίνακα εργαζομένων, 
θεωρημένο από την Επιθεώρηση Εργασίας, όπου ή σε αυτόν ή σε ξεχωριστή κατάσταση που 
επισυνάπτεται αναγράφεται ονομαστικά το προσωπικό ανά αθλητική εγκατάσταση και βάρδια 
καθώς και προσκομίζονται οι άδειες εργασίας αυτών των εργαζομένων. Επίσης, θα πρέπει να 
προσκομίσει κατάσταση μισθοδοσίας.     

Οι εργαζόμενοι που αναφέρονται στον παραπάνω ονομαστικό πίνακα δεν θα μεταβληθούν, με 
εξαίρεση την περίπτωση που το αιτηθούν τα Ε.Α.Κ.Θ. Ο όρος της μη μεταβολής είναι ουσιώδης και 
τίθεται, προκειμένου να αναγνωρίζεται από το προσωπικό των Ε.Α.Κ.Θ., αλλά και να γνωρίζει τις 
ιδιαιτερότητες των χώρων. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί συμπεριφορά υπαλλήλου του αναδόχου, η οποία είναι αντίθετη 
προς τις υποχρεώσεις του αναδόχου από την παρούσα σύμβαση, τα Ε.Α.Κ.Θ. έχουν το δικαίωμα 
να ζητήσουν την άμεση αντικατάστασή του και ο ανάδοχος οφείλει να το πράξει εντός 24 ωρών, 
υποβάλλοντας έγγραφο προς τα Ε.Α.Κ.Θ. με το ονοματεπώνυμο και την άδεια εργασίας του 
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αντικαταστάτη, άλλως τα Ε.Α.Κ.Θ. έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση με όλες τις 
προβλεπόμενες επαχθείς συνέπειες σε βάρος του αναδόχου.  

9.- Το προσωπικό του αναδόχου κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του υποχρεούται να φέρει 
ομοιόμορφη στολή με όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του. 
Πρέπει να φέρει το δελτίο ταυτότητάς του καθώς και ειδικό διακριτικό σήμα (κονκάρδα). 
Απαγορεύεται αυστηρά να καταναλώνει αλκοολούχα ποτά ή οποιαδήποτε άλλη ουσία που μπορεί 
να επηρεάσει δυσμενώς τις σωματικές ή πνευματικές – διανοητικές λειτουργίες του ανθρώπου καθ’ 
όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του και πριν από αυτήν για τόσο χρονικό διάστημα όσο είναι 
απαραίτητο για την πλήρη εξαφάνιση κάθε επίδρασης από προηγούμενη κατανάλωση των 
παραπάνω ουσιών. 

10.- Καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας η εμφάνιση του προσωπικού του  αναδόχου οφείλει 
να είναι ευπρεπής και άψογη. Επίσης το προσωπικό πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη φυσική 
κατάσταση, αντοχή και ετοιμότητα καθώς και το απαραίτητο ήθος, πνευματική διαύγεια και 
τρόπους καλής συμπεριφοράς, ώστε να αντεπεξέρχεται πλήρως στα καθήκοντά του, να παραμένει 
σε διαρκή εγρήγορση καθ’ όλη τη διάρκεια της βάρδιάς του και είναι σε θέση να αντιμετωπίσει 
επιτυχώς οτιδήποτε μπορεί να προκύψει. 

Ειδικά, όσον αφορά τις σχέσεις και επαφές του με το προσωπικό των Ε.Α.Κ.Θ., επισκέπτες, 
αθλητές ή οποιουσδήποτε τρίτους και εν γένει συναλλασσόμενους που βρίσκονται στην περιοχή 
φύλαξης – αθλητικές εγκαταστάσεις, το προσωπικό του αναδόχου οφείλει να είναι ιδιαίτερα 
ευγενικό, εξυπηρετικό, πρόθυμο και προσεχτικό, να αντιμετωπίζει κάθε κατάσταση με την 
ενδεδειγμένη ευπρέπεια, προσήνεια και διπλωματικότητα. 

 Απαγορεύεται η λήψη φιλοδωρημάτων ή οποιονδήποτε άλλων ανταλλαγμάτων εκ μέρους του 
αναδόχου και του προσωπικού του, σε σχέση με τις υπηρεσίες που αυτός υποχρεούται να παρέχει 
προς τα Ε.Α.Κ.Θ. ή ακόμη και εξ αφορμής αυτών.  

11.- Καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του το προσωπικό του αναδόχου υποχρεούται να 
επιτηρεί και περιφρουρεί τις εγκαταστάσεις σε όλη την έκτασή τους, να λαμβάνει όλα τα 
απαιτούμενα μέτρα πρόληψης και να εξουδετερώνει πιθανούς κινδύνους, να απομακρύνει 
ταραχοποιά ή επικίνδυνα άτομα και εν γένει, να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την φύλαξη 
και προστασία των εγκαταστάσεων των Ε.Α.Κ.Θ.  

Το προσωπικό του αναδόχου θα συνεργάζεται όταν παραστεί ανάγκη με το προσωπικό 
των Ε.Α.Κ.Θ. για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν.  

Τα καθήκοντα του προσωπικού του αναδόχου είναι, ενδεικτικά :  
 Η αποτροπή δημιουργίας επεισοδίων, κινδύνου, βλάβης/φθοράς/ζημίας, ακόμη και 

διακινδύνευσης εννόμων αγαθών για τους αθλητές, το προσωπικό των αθλητικών 
εγκαταστάσεων, κάθε άλλου προσώπου ευρισκόμενου στις αθλητικές εγκαταστάσεις (π.χ. 
συνοδών γονέων, προπονητών κλπ ανηλίκων αθλητών), τα μηχανήματα, εγκαταστάσεις, 
έπιπλα και κάθε άλλου σταθερού και κινητού εξοπλισμού των φυλασσόμενων 
εγκαταστάσεων.  

 Η κατασταλτική των παραπάνω γεγονότων δράση, με κάθε νόμιμο μέσο και άμεση 
παρέμβαση.  

 Η άμεση ενημέρωση των αρμόδιων οργάνων/υπαλλήλων των Ε.Α.Κ.Θ. για κάθε γεγονός 
που υποπίπτει στην αντίληψή του και αφορά στην ασφαλή φύλαξη των αθλητικών 
εγκαταστάσεων (προσώπων και πραγμάτων). 

 Η άμεση και ταυτόχρονη ενημέρωση των αστυνομικών αρχών και άλλων αρμόδιων 
υπηρεσιών (π.χ. πυροσβεστικής, ΕΚΑΒ), εφόσον συντρέξει περίπτωση. 

 Η απαγόρευση εισόδου αυτοκινήτων και κάθε άλλου οχήματος, που δεν έχουν άδεια 
εισόδου όπως και η απομάκρυνση μικροπωλητών. 

 Ο έλεγχος της παράνομης στάθμευσης εντός των χώρων των αθλητικών εγκαταστάσεων, 
όπως θα καθορισθεί από τα Ε.Α.Κ.Θ. 

 Ο προληπτικός έλεγχος πυρασφάλειας. 
 Η άμεση παρέμβαση (π.χ. με χρήση των μέσων πυρόσβεσης, κλήση της πυροσβεστικής 
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υπηρεσίας), σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλης έκτακτης ανάγκης. 
 Η συνδρομή για τις νόμιμες, ενδεδειγμένες και πρόσφορες ενέργειες και η συνεργασία με 

κάθε αρμόδιο, σε περίπτωση έκτακτων αναγκών (σεισμός, εκκένωση κτιρίου κ.τ.λ.) 
 Η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και συνεργασία με τους αρμόδιους, σε περιπτώσεις 

απειλητικών τηλεφωνημάτων για ύπαρξη εκρηκτικών μηχανισμών ή άλλης απειλής. 
 Ο έλεγχος της μη παραμονής χρήστη των αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς και κάθε 

άλλου προσώπου στις αθλητικές εγκαταστάσεις σε χρόνο που δεν λειτουργούν.  
 Η θέση σε λειτουργία και εκτός λειτουργίας (άναμμα – σβήσιμο) του εσωτερικού και 

εξωτερικού φωτισμού, των συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, πυρανίχνευσης και 
συναγερμού των γυμναστηρίων των αθλητικών εγκαταστάσεων στη διάρκεια 
προπονήσεων, αγώνων κ.τ.λ.  

 Ειδικά για το Αλεξάνδρειο Αθλητικό Μέλαθρο Θεσσαλονίκης, το προσωπικό του αναδόχου 
απαιτείται να έχει γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και είναι υποχρεωμένο 
στην εκμάθηση της λειτουργίας του εσωτερικού – εξωτερικού φωτισμού, της θέρμανσης, 
της ψύξης και των λοιπών λειτουργιών των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του 
σταδίου μέσω του υπάρχοντος κεντρικού συστήματος του ηλεκτρονικού υπολογιστή 
(ΒΜS). 

 Η διαχείριση των αποδυτηρίων κατά την διάρκεια των προπονήσεων, αγώνων και λοιπών 
εκδηλώσεων, ώστε η χρήση αυτών να γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των 
γυμναστηρίων και τις οδηγίες των Ε.Α.Κ.Θ. 

 Ο έλεγχος συμμόρφωσης προς τους Κανονισμούς Λειτουργίας των εγκαταστάσεων και τις 
οδηγίες των Ε.Α.Κ.Θ.  

 Ο έλεγχος τήρησης του προγράμματος λειτουργίας των γηπέδων, ως προς το ωράριο 
λειτουργίας και διαθεσιμότητας στους χρήστες καθώς και την καταβολή του 
προβλεπόμενου αντιτίμου.  

 Η τήρηση του προγράμματος λειτουργίας των γηπέδων, καθώς και η καταβολή του 
προβλεπόμενου αντίτιμου χρήσης των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
αναθέτουσας Αρχής.  
Το προσωπικό του αναδόχου συνεργάζεται υποχρεωτικά με το προσωπικό των Ε.Α.Κ.Θ. 

για την επίλυση τυχόν προβλημάτων.  

12.- Ο ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση του προσωπικού του για λόγους 
ασθένειας ή αδείας ή έκτακτης ανάγκης ή ανωτέρας βίας, ώστε να εκπληρώνει ακριβόχρονα και 
προσηκόντως τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Ο ανάδοχος ενημερώνει αυθημερόν τα Ε.Α.Κ.Θ. 
για τον αντικαταστάτη, προσκομίζοντας πίνακα θεωρημένο από την επιθεώρηση εργασίας και 
άδεια εργασίας.    

13.- 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 θα 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.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα καλύπτει και αυτές τις ευθύνες του αναδόχου. 

14.- Ο ανάδοχος υποχρεούται  να τηρεί όλες τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής 
νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του παρόντος όρου, θα 
καταγγέλλεται η παρούσα σύμβαση. 
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15.- 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.  

16.- 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 αναδόχου και των προσώπων που χρησιμοποιεί για την 
εκτέλεση της σύμβασης αποτελεί υποχρέωσή του για την οποία ευθύνεται αποκλειστικά.  

17.- Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης της σύμβασης θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή 
παρακολούθησης, η οποία θα βεβαιώνει ανά μήνα την καλή εκτέλεση της σύμβασης από τον 
ανάδοχο. 

18.- Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται με χρηματικό ένταλμα επί τη βάση των ωρών 
πραγματικής απασχόλησης του προσωπικού φύλαξης.  

Για την έκδοση του εντάλματος πληρωμής απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α) Βεβαίωση καλής εκτέλεσης της σύμβασης για το διάστημα που ζητείται η πληρωμή. 

β) Θεωρημένο τιμολόγιο του αναδόχου. 

Για ποσά τιμολογίου πάνω από 1.500,00 Ευρώ υποχρεούται ο ανάδοχος να προσκομίζει 
φορολογική ενημερότητα από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και ασφαλιστική 
ενημερότητα από τον οικείο φορέα. 

Το τιμολόγιο εκδίδεται για εργασίες χρονικής διάρκειας ενός (1) μήνα και με τη συμπλήρωσή 
του.- 

19.- Σε περίπτωση λήξης του κατατεθειμένου ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής ευθύνης 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, αρχικής ή κατά παράταση, ο ανάδοχος το αντικαθιστά 
καταθέτοντας το νέο στην Αναθέτουσα Αρχή, εντός δύο ημερών το αργότερο από τη λήξη του 
προηγούμενου. 

20.- Απαγορεύεται η εκχώρηση και η ενεχυρίαση από τον ανάδοχο των εκ του παρόντος 
απαιτήσεών του κατά των Ε.Α.Κ.Θ. προς κάθε τρίτο. Σε περίπτωση που τυχόν γίνει, είναι άκυρη 
έναντι των Ε.Α.Κ.Θ. και δεν γεννά καμία υποχρέωση για την Αναθέτουσα Αρχή. 

Ειδικά συμφωνείται ότι απαγορεύεται ο ανάδοχος να υποκατασταθεί από άλλον στην εκτέλεση 
της σύμβασης.  

21.- Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με αιτιολογημένη απόφαση των Ε.Α.Κ.Θ., εφόσον 
παραβιάζει τους όρους της σύμβασης και του νόμου. 

Στην περίπτωση κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου με απόφαση της Ε.Δ. των Ε.Α.Κ.Θ. 
καταπίπτει η εγγύηση καλής εκτέλεσης και επιβάλλονται σε βάρος του οι κυρώσεις που προβλέπει 
το Π.Δ. 118/2007 και η διακήρυξη.    

22.- Με την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος προσκομίζει και καταθέτει στα Ε.Α.Κ.Θ., 
της παρούσας επέχουσας θέση απόδειξη για την κατάθεση αυτή, τη με αριθμ. ……………………... 
εγγυητική επιστολή της …...……………………..., καλής εκτέλεσης των όρων του συμφωνητικού 
αυτού, διάρκειας ………………….…., ύψους …………………………… (………………) €.  

 Η εγγύηση αυτή θα καταπίπτει υπέρ των Ε.Α.Κ.Θ. με μονομερή δήλωσή του προς τον εκδότη 
και χωρίς δικαστική διάγνωση της διαφοράς, σε περίπτωση κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου ή σε 
κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από την παρούσα και το νόμο.    
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Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την πάροδο τριών 
(3) μηνών από την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και την επίλυση κάθε τυχόν διαφοράς μεταξύ 
του αναδόχου και των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Κ.Θ.). 
 

23.- Για κάθε διαφορά που θα προκύψει εξαιτίας ή με αφορμή τη  παρούσα σύμβαση 
αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 

24.- Το κείμενο της σύμβασης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο. Για κάθε τι που δεν 
προβλέπεται στην παρούσα ισχύουν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, οι διατάξεις του 
ν.4412/2016 και κάθε άλλου εφαρμοστέου νομοθετήματος.  
 

 
 

Ο Ι   Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 

 

 

 ………………………… ………………………… 
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