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Η  Επιτροπή Διοίκησης (Ε.Δ.) των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσ/νίκης (Ε.Α.Κ.Θ.) 
αφού έλαβε υπόψη τα παρακάτω, που αποτελούν ένα σώμα με τους όρους της 

διακήρυξης : 

 

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

2. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-95) «Περί δημόσιου λογιστικού», άρθρα 79-
85. 

3. Το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07) «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου 
(Κ.Π.Δ.)». 

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

5. Το άρθρο 238 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012) «για κράτηση 0,10% 
υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων».  

6. Το άρθρο 61 του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18-4-2013) καθώς και το αριθμ. Δ. 
ΤΕΦ Α΄ 1087988 ΕΞ 2013/30-5-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τελών και Ειδικών 
Φορολογιών «για κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς 
υπέρ Ο.Γ.Α.) επί του ποσού της κράτησης 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.». 

7. Την απόφασή της με αριθμ. 2/17-01-2014 θέμα 3ο Έγκρισης της μελέτης 
θέρμανσης και των τεχνικών προδιαγραφών της για την «Προμήθεια υλικών 
και εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση και βελτίωση της εγκατάστασης 
θέρμανσης στο κλειστό γυμναστήριο Σταυρούπολης των Ε.Α.Κ.Θ.». 

8. Την απόφασή της με αριθμ. 2/17-01-2014 θέμα 4ο της ημερήσιας διάταξης 
συνεδρίασης για την έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού 
για την «Προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση και 
βελτίωση της εγκατάστασης θέρμανσης στο κλειστό γυμναστήριο 
Σταυρούπολης των Ε.Α.Κ.Θ.».  

 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  

 
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ (Ευρώ), για την «Προμήθεια υλικών και 
εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση και βελτίωση της εγκατάστασης θέρμανσης στο 
κλειστό γυμναστήριο Σταυρούπολης των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης 
(Ε.Α.Κ.Θ.)», στη διεύθυνση Καραολή και Δημητρίου 3, Σταυρούπολη - Θεσσαλονίκη,  
προϋπολογισμού τριάντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (35.600,00 Ευρώ) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ  
Τα υλικά, οι εργασίες και οι τεχνικές προδιαγραφές αυτών, όλα πλήρως 

τοποθετημένα, περιγράφονται στη Μελέτη Θέρμανσης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
για το κλειστό γυμναστήριο Σταυρούπολης, που επισυνάπτονται στην παρούσα ως 
παραρτήματα.  

Η κατακύρωση θα γίνει στον προσφέροντα τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ και 
μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον καλύπτονται οι όροι της διακήρυξης. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 27η Μαρτίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 
π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, στα γραφεία 
Διοίκησης των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης, Γρηγορίου Λαμπράκη 2, 
Τ.Κ. 54636, Θεσσαλονίκη (εντός Α.Α.Μ.Θ.). 

Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να 
καταθέσουν πλήρη προσφορά, όπως ορίζεται στη συνέχεια, στις διοικητικές 
υπηρεσίες των Ε.Α.Κ.Θ. στη διεύθυνση: Γρηγ. Λαμπράκη 2, Τ.Κ. 54636, Θεσ/νίκη, 
έως την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα εκείνης της διενέργειας του διαγωνισμού και  
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ώρα 15.00 της ημέρας αυτής. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την παραπάνω 
προθεσμία θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν.  

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

Η δαπάνη χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων. 

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

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

 
 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

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

 

2.1.  Ισχύς Προσφορών 

Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο της ανάθεσης.  

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

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

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

 

2.2. Περιεχόμενο Προσφορών 

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

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

Οι φάκελοι της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς πρέπει να φέρουν και τις 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Όλοι οι φάκελοι πρέπει να αναγράφουν την επωνυμία, 
διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
του διαγωνιζομένου και τον τίτλο του φακέλου. Η αποστολή με τηλεομοιοτυπία (φαξ) 
αποτελεί νόμιμο τρόπο γνωστοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή, με όλες τις 
νόμιμες συνέπειες.  

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

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

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

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

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

 

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

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

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Αριθμός Διακήρυξης: 2 / 2014 

 «Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών και εκτέλεση 
εργασιών για τη συντήρηση και βελτίωση της εγκατάστασης θέρμανσης στο 

κλειστό γυμναστήριο Σταυρούπολης των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων 
Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Κ.Θ.)» 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 27 / 03 / 2014 
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Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή 
της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται, μόνον όταν ζητούνται από την Επιτροπή  του 
Διαγωνισμού και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που 
ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον 
υποψήφιο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων πρέπει 
να δίνονται γραπτά σε χρόνο που θα ορίζει η Επιτροπή. Σε αντίθετη περίπτωση η 
προσφορά τους θα απορρίπτεται. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού οφείλει να 
αντιμετωπίζει τις διευκρινίσεις των υποψηφίων με γνώμονα την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης και με όριο σε κάθε περίπτωση την μη ουσιώδη τροποποίηση των 
προσφορών. 

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν πριν από την υποβολή της προσφοράς τους να 
έχουν προβεί σε επιτόπια εξέταση των σχετικών χώρων και εν γένει εγκαταστάσεων, 
που αναφέρονται στο διαγωνισμό. Με την υποβολή της προσφορά τους και μόνο 
θεωρείται ότι έχουν προβεί σε αυτήν την ενέργεια όπως και ότι έλαβαν πλήρη γνώση 
των χώρων, των υλικών και των εργασιών στα οποία αφορά ο διαγωνισμός.  

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

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

 

2.3.   Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Κάθε διαγωνιζόμενος υποχρεούται να υποβάλει μαζί με την προσφορά του στον 
κυρίως φάκελο, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής: 

α) Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο να δηλώνει ότι συμμετέχει στο 
συγκεκριμένο διαγωνισμό. Επίσης να ορίζει το χρόνο ισχύος της προφοράς του για 
120 ημέρες.  

β) Εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στην παρούσα.   

γ) Υπεύθυνη δήλωση περί της εγγύησης καλής λειτουργίας, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 9 της παρούσας.  

δ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α'75), όπως  
ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία : 

i. Να αναγράφονται λεπτομερώς τα στοιχεία του διαγωνισμού. 

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

- δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα 
αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα ή για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, 

- δεν τελεί σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης  σε 
πτώχευση, 

- είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του, 

- είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο (ή σε ισοδύναμες 
επαγγελματικές οργανώσεις αν πρόκειται για αλλοδαπά πρόσωπα), και 
ότι θα εξακολουθήσει να είναι εγγεγραμμένος μέχρι την κατακύρωση του 
διαγωνισμού,   
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- δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α'101), όπως εκάστοτε 
ισχύει, αναγκαστική διαχείριση ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 
αλλοδαπά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης των 
ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 
αλλοδαπά πρόσωπα). 

iii. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 
προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την κατακύρωση του 
διαγωνισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 23 του Π.Δ. 118/07. 

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

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

vi. Να δηλώνεται ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με το  
επάγγελμά του.   

vii. Να δηλώνεται ότι δεν έχει καταστεί ποτέ υπεύθυνος ψευδών ή ανακριβών 
δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που του ζητήθηκαν από 
αναθέτουσες αρχές.   

viii. Να δηλώνεται ότι είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών του 
υποχρεώσεων εν γένει αλλά και ειδικά προς τους φορείς του δημοσίου 
τομέα.  

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

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

 Εγκρίνεται η συμμετοχή στο συγκεκριμένο διαγωνισμό.  

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

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

1. για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε  

- ΦΕΚ Δημοσίευσης του Καταστατικού Σύστασης της Α.Ε. 

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

- Κωδικοποιημένο Καταστατικό 

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

2. για διαγωνιζόμενους με μορφή Ε.Π.Ε 

- ΦΕΚ Δημοσίευσης του Καταστατικού Σύστασης της ΕΠΕ 

- ΦΕΚ Δημοσίευσης όλων των τροποποιήσεων του  Καταστατικού της ΕΠΕ 

-  Κωδικοποιημένο καταστατικό, εφόσον υφίσταται.  

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

3. για διαγωνιζόμενους με μορφή Ο.Ε και Ε.Ε 
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- Καταστατικό Σύστασης της Ο.Ε και Ε.Ε 

- Ισχύον καταστατικό της Ο.Ε και Ε.Ε  

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

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

-  Καταστατικό Σύστασης της Ι.Κ.Ε. 

- Ισχύον καταστατικό της Ι.Κ.Ε. (επικυρωμένα νομίμως) 

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

 

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

 

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

 

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

 

Προσφορά ενώσεων επαγγελματιών / κοινοπραξιών 

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

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

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

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

i) Κατατίθεται η έγκριση του αρμόδιου οργάνου του μέλους ένωσης για 
συμμετοχή του στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και στην ένωση.  
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ii) Αναγράφεται και οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος που αναλαμβάνει να 
εκτελέσει κάθε μέλος της ένωσης καθώς και ο τρόπος συνεργασίας των 
μελών μεταξύ τους για την υλοποίηση της σύμβασης.  

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

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

 

 

2.4. Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο θα περιέχονται τα εξής: 

Στην τεχνική προσφορά, η οποία αφορά την εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με 
τη μελέτη θέρμανσης και τις τεχνικές προδιαγραφές – Παρατήματα Ι και ΙΙ της 
παρούσας, πρέπει να περιλαμβάνονται, επί ποινή αποκλεισμού, : 

- Οι οίκοι κατασκευής και οι τύποι όλων των προσφερόμενων υλικών, εμπορικά 
και τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια με λεπτομέρειες των τεχνικών χαρακτηριστικών και 
προδιαγραφών των υλικών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των Παραρτημάτων  Ι και ΙΙ, φωτογραφίες, τα σχετικά πιστοποιητικά CE 
EN, ISO κ.λ.π. του εργοστασίου κατασκευής των υλικών, τήρησης ευρωπαϊκών ή 
διεθνών προτύπων ποιότητας, ασφάλειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης κ.λ.π.   

- Διάγραμμα στελέχωσης προσωπικού και τεχνικού συνεργείου και το συντονιστή 
τους, όπου θα παρουσιάζονται τα καθήκοντα και η κατανομή των ευθυνών και 
εργασιών μεταξύ των μελών του συνεργείου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή 
και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών καθώς και η συνεργασία των διαφόρων 
ειδικοτήτων. Επίσης, θα πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά η στελέχωση του 
συνεργείου.  

- Ακριβή αντίγραφα των οριζόμενων από της κείμενες διατάξεις αδειών 
προσωπικού και πιστοποιητικών του τεχνικού συνεργείου. Σε αυτά συγκαταλέγεται  
οπωσδήποτε η άδεια άσκησης επαγγέλματος μηχανολόγου μηχανικού, που θα 
ορίζεται ως επιβλέπων μηχανικός από την πλευρά του διαγωνιζόμενου.  

- Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών στον προβλεπόμενο χρόνο, όπου ο 
διαγωνιζόμενος θα παρουσιάσει τη μεθοδολογία με την οποία θα εκτελέσει τη 
σύμβαση και η οποία θα περιλαμβάνει το συνολικό πρόγραμμα για τη χρονική 
κλιμάκωση των εργασιών, με αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και του 
εξοπλισμού.  

- Δήλωση των τεχνικών μέσων που θα χρησιμοποιήσει ο διαγωνιζόμενος.  

- Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986, με θεώρηση του 
γνησίου της υπογραφής, όπου θα υποχρεούται ο διαγωνιζόμενος να δηλώσει ότι : 

Α. Αποδέχεται τους όρους της διακήρυξης, της μελέτης θέρμανσης και των  
τεχνικών προδιαγραφών (Παραρτήματα Ι και ΙΙ).  

Β. Διαθέτει άρτιο συνεργείο, αποτελούμενο από ειδικευμένο, νομίμως 
αδειοδοτημένο και πεπειραμένο τεχνικό προσωπικό, για την εκτέλεση της σύμβασης 
που θα συναφθεί.  

Γ. Θα αποκαταστήσει κάθε ατέλεια, ελάττωμα ή ζημία που θα προκύψει εξαιτίας 
των υλικών που θα τοποθετήσει και τα οποία έχει επιλέξει και προσφέρει για την 
εκτέλεση της σύμβασης που θα υπογραφεί, ακόμη και αν τα ως άνω καλύπτονται 
από την εγγύηση του κατασκευαστή, την οποία θα δύναται να χρησιμοποιήσει ως 
ανάδοχος, όχι όμως να επικαλεστεί ή να παραπέμψει σ’ αυτήν για τον κατά 
προτεραιότητα ή κατ’ αποκλειστικότητα υπεύθυνο.   

Δ. Θα αποκαταστήσει κάθε ζημία που θα προκύψει λόγω μη συμμόρφωσης με 
τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, καθώς και της μελέτης θέρμανσης και 
των τεχνικών προδιαγραφών.  
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Στην τεχνική προσφορά όλα τα προαναφερόμενα πρέπει να περιέχονται και να 
δηλώνονται σαφώς και ρητά και δεν μπορεί να συνάγονται ή να υπονοούνται ή να 
είναι δυνατή απλώς η συναγωγή τους βάσει ειδικών γνώσεων. Σε αντίθετη 
περίπτωση η τεχνική προσφορά απορρίπτεται.  

 

 

2.5. Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Εσωκλείεται η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου, σε έντυπη μορφή.  

Η τιμή είναι κατ’ αποκοπήν και συνολική, για την εκτέλεση του συνόλου της 
σύμβασης.  

Κριτήριο επιλογής θα είναι η χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ. Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα 
ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Η προσφορά δίνεται ως συνολική 
τιμή σε Ευρώ και επί πλέον ο Φ.Π.Α. (και όχι ως ποσοστό έκπτωσης). 

Η οικονομική προσφορά θα αναφέρεται σε Ευρώ και θα περιλαμβάνει μέχρι δύο 
δεκαδικά ψηφία. Η αξία προσφοράς θα αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως. 
Προκειμένου, να αποφευχθούν λάθη ή διαφορετικές ερμηνείες και να διευκολυνθεί ο 
έλεγχος και η αξιολόγηση, παρατίθεται στο τέλος της διακήρυξης ως παράρτημα ο 
τύπος της οικονομικής προσφοράς (Παράρτημα III). 

Για τη σύνταξη της οικονομικής προσφοράς πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 
προδιαγραφές, όπως αναλυτικά προδιαγράφονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ της 
παρούσας.  

Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλουν την προσφορά τους έχοντας πλήρη γνώση του 
αντικειμένου του διαγωνισμού και αφού έχουν σταθμίσει το προσδοκώμενο όφελος 
σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτούς. 

Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται άνευ ετέρου : 

- Η αξία όλων των προμηθευόμενων και αντίστοιχης εγκατάστασης υλικών, 
ενσωματωμένων ή μη στα υπό προμήθεια υλικά, κύρια και βοηθητικά, τα 
οποία απαιτούνται οπωσδήποτε για την εκτέλεση της σύμβασης που θα 
υπογραφεί, κατά την κείμενη νομοθεσία, τους κανόνες της επιστήμης και 
της τέχνης αλλά και τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της διακήρυξης.  

- Η αξία όλων των υλικών και μικροϋλικών, ακόμη και αν ρητά δεν 
αναφέρονται στα Παραρτήματα της παρούσας αλλά είναι απαραίτητα για 
την πλήρη έντεχνη εκτέλεση και εμφάνιση των εργασιών. 

- Η αξία των προς εκτέλεση εργασιών.  

- Η δαπάνη αποξήλωσης παλαιών μηχανισμών  - εξαρτημάτων και η 
απόρριψή τους ή η μεταφορά και η αποθήκευσή τους για λογαριασμό της 
Αναθέτουσας Αρχής στο χώρο που θα υποδείξει.    

- Η δαπάνη φύλαξης, μεταφοράς, φόρτωσης – εκφόρτωσης όλων των 
υλικών και εργαλείων / μέσων και αποκομιδής των τελευταίων. 

- Η δαπάνη λόγω φθοράς ή απομείωσης της αξίας, η επιβάρυνση λόγω 
επισκευών, αντικατάστασης και συντήρησης των υλικών και των 
χρησιμοποιούμενων στις εργασίες μέσων/εργαλείων γενικά. 

- Τα τυχόν έξοδα αποθήκευσης και φύλαξης των κάθε είδους και προέλευσης 
υλικών.  

- Τα έξοδα για τις κάθε είδους δειγματοληψίες, δοκιμές και ελέγχους και για 
την παρουσίαση των αποτελεσμάτων αυτών, είτε για την εκτέλεση της 
σύμβασης είτε για την αποκατάσταση προβλήματος στην εγκατάσταση στη 
συνέχεια, στην οποία ο ανάδοχος υποχρεούται.  

- Η δαπάνη για την καταβολή των μισθών, ημερομισθίων και συναφών 
εισφορών (ΙΚΑ κ.λ.π.), αποζημιώσεων, εξόδων κίνησης, ενοικίων, κ.λ.π. 
προσωπικού του αναδόχου.   

- Η δαπάνη λειτουργίας και τα ασφάλιστρα των μέσων και εργαλείων του 
αναδόχου (μισθώματα, καύσιμα, λιπαντικά κ.ά.ό.). 

- Η δαπάνη αποκατάστασης ζημιών (μερεμέτια) σε δομικά και άλλα στοιχεία 
του κτιρίου, λόγω εκτέλεσης των εργασιών.  
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- Η δαπάνη κατασκευής και απομάκρυνσης όλων των προσωρινών 
εγκαταστάσεων του εργοταξίου καθώς και τα έξοδα καθαρισμού του 
εργοταξίου και κάθε άλλου χώρου απαιτηθεί καθότι επηρεάστηκε από τις 
εργασίες.  

- Τα έξοδα σήμανσης για την αποφυγή ατυχημάτων.  

- Τα έξοδα για τη λήψη μέσων προστασίας (ασφάλειας, υγιεινής κ.λ.π.) των 
εργαζομένων στις εργασίες, του κοινού και κάθε τρίτου κατά τις σχετικές 
διατάξεις, καθώς και τα έξοδα για την εγκατάσταση και απεγκατάσταση των 
προσωρινών βοηθητικών εγκαταστάσεων και κατασκευών που έγιναν για 
το σκοπό αυτό.  

- Τα έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης για ατυχήματα ή ζημίες του αναδόχου, 
του προσωπικού ή τρίτων. Το προσωπικό εν γένει του αναδόχου θα πρέπει 
να είναι νομίμως ασφαλισμένο με ευθύνη και δαπάνες του και η 
Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη έχει προς αποζημίωση από τυχόν 
ατύχημα κατά την εκτέλεση της εργασίας ή με την ευκαιρία αυτής ή από 
κάθε άλλη αιτία.   

- Τα έξοδα για φόρους, τέλη, δασμούς, κρατήσεις, εισφορές και 
οποιασδήποτε φύσεως κρατήσεις και επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου, 
όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 15 της παρούσας και 
όπως θα ισχύουν κατά το χρόνο πληρωμής, πλην του Φ.Π.Α. 

- Τυχόν έξοδα για εγγυήσεις, τόκους και κινήσεις κεφαλαίων.  

- Τα έξοδα κατάθεσης της προσφοράς / συμμετοχής στο διαγωνισμό, για τα 
οποία καμία αποζημίωση δεν δικαιούται ο διαγωνιζόμενος είτε κατακυρωθεί 
σε αυτόν ο διαγωνισμός είτε όχι και οποιαδήποτε απόφαση λάβει η 
Αναθέτουσα Αρχή κατά το νόμο (ματαίωση, ακύρωση κ.λ.π). 
Συμπεριλαμβάνεται και κάθε δαπάνη (δικαστική, αμοιβή δικηγόρων κ.λ.π.) 
για την άσκηση δικαιωμάτων του διαγωνισμού σε κάθε στάδιο του 
διαγωνισμού. 

- Το κόστος διοικητικής διαχείρισης της συμμετοχής στο διαγωνισμό και 
εκτέλεσης της  σύμβασης, καθώς και το όφελος – κέρδος του αναδόχου.  

- Κάθε άλλη δαπάνη, που δεν περιέχεται ή κατονομάζεται αλλά είναι 
απαραίτητη για την σύμφωνη με τη σύμβαση που θα υπογραφεί, τους 
κανόνες της επιστήμης και της τέχνης αλλά και της αισθητικής εκτέλεση των 
υποχρεώσεων του αναδόχου.  

Η Επιτροπή του Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους 
συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών 
και οι διαγωνιζόμενοι  υποχρεούνται να τα παρέχουν.  

Προσφορά με τιμή που ξεπερνά τον προϋπολογισμό του διαγωνισμού, δεν δίνει 
την τιμή σε Ευρώ, την καθορίζει σε σχέση με ξένο νόμισμα ή θέτει όρο 
αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Ο διαγωνιζόμενος δια μόνης της συμμετοχής του θεωρείται ότι έλαβε γνώση 
πλήρη και ανεπιφύλακτη των συνθηκών εκτέλεσης της σύμβασης που θα υπογραφεί, 
ενδεικτικά τη θέση του έργου και των τμημάτων του, τις απαιτούμενες με κάθε μέσο 
μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση των υλικών, την ευχέρεια 
εύρεσης χειρών, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, κάθε τοπική, γενική ή ειδική συνθήκη, 
τα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν και τα οποία μπορεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
να επηρεάσουν το κόστος των εργασιών και ότι οι εργασίες προμήθειας και 
εγκατάστασης θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τη μελέτη θέρμανσης, τις τεχνικές 
προδιαγραφές (Παραρτήματα Ι και ΙΙ) και τις εντολές της υπηρεσίας στις οποίες 
υποχρεούται να συμμορφώνεται ο ανάδοχος.  

Δεν ισχύει αναθεώρηση τιμών για κανέναν απολύτως λόγο και αιτία μη 
εξαιρουμένης ούτε της ανωτέρας βίας. Η τυχόν παράταση ή μετάθεση των 
προθεσμιών σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει την απαγόρευση της αναθεώρησης 
των τιμών.  

Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της προμήθειας ή και των εργασιών θα 
απορρίπτεται.  
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3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

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

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

β. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών και το 
περιεχόμενό τους μονογράφεται από την Επιτροπή ανά φύλλο. Οι φάκελοι 
των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και  
φυλάσσονται από την Επιτροπή, για να αποσφραγισθούν μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των παραπάνω στοιχείων των κυρίως 
φακέλων και των φακέλων των τεχνικών προσφορών.  

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

δ. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες τεχνικές προσφορές δεν 
κρίθηκαν  αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

Κατά τη διαδικασία αποσφράγισης μπορούν να παρίστανται όσοι υπέβαλαν 
προσφορά ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους. Όσοι δικαιούνται σύμφωνα με 
τα παραπάνω να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, 
λαμβάνουν γνώση των λοιπών διαγωνιζομένων και του περιεχομένου των 
προσφορών τους. Αντίγραφα των εγγράφων της προσφοράς όπως και των 
δικαιολογητικών του άρθρου 6 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007 χορηγούνται μόνο μετά από 
αίτηση που θα υποβληθεί εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία κάθε 
αποσφράγισης.  

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

 

4. ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από την Επιτροπή Διοίκησης των 
Ε.Α.Κ.Θ. 

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

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

 

5. ΈΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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

Α) Οι Έλληνες πολίτες: 

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

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

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

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

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

Β) Οι Αλλοδαποί: 

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

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

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

Γ) Τα Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3.-  Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους 
απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, έργου και υπηρεσιών στην 
επιχείρηση του συμμετέχοντος καθώς και τον ίδιο το συμμετέχοντα – φυσικό 
πρόσωπο και τα μέλη αυτού- νομικό πρόσωπο, εφόσον υπάρχει υποχρέωση της 
επιχείρησης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών γι’ αυτούς.  

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

5.4.-  Όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και έγγραφα πρέπει 
να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του 
υποψηφίου και να συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα (επί αλλοδαπών εγγράφων).  

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 4. Εάν δεν προσήλθε για την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος και καταπίπτει η εγγύηση συμμετοχής του. 

 
 

8. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, επιπλέον των σε 
άλλα σημεία της παρούσας διακήρυξης αναφερόμενα,  : 
- Να φροντίζει για την τήρηση της τάξης και της καθαριότητας στους χώρους, όπου 
θα εκτελεστούν οι εργασίες, για την έκδοση των αδειών από τις αρμόδιες αρχές 
(πολεοδομικές, αστυνομικές κ.λ.π.), όπου απαιτείται, για τη συμμόρφωση προς τις 
πολεοδομικές, αστυνομικές διατάξεις, τους εργατικούς νόμους, το δίκαιο κοινωνικής 
ασφάλισης κ.λ.π.  
- Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία, προφύλαξη και φύλαξη 
των προσκομιζόμενων υλικών μέχρι να χρησιμοποιηθούν, των μηχανικών 
μέσων/εργαλείων και μεταφορικών μέσων, για την ασφάλεια εν γένει του 
προσωπικού του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ως αποκλειστικά υπεύθυνος 
και υπόχρεος για κάθε συνέπεια από τη μη εφαρμογή της. Η Αναθέτουσα Αρχή 
απαλλάσσεται πλήρως από κάθε ευθύνη (ποινική, αστική, διοικητική) για 
οποιοδήποτε ατύχημα, ζημία κ.λ.π. τυχόν συμβεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 
κάθε φύσης εργασιών τόσο στο προσωπικό του αναδόχου όσο και σε τρίτα 
πρόσωπα και πράγματα. Ο ανάδοχος υποχρεούται ο ίδιος αποκλειστικά σε άμεση 
αποκατάσταση.  
- Να προγραμματίσει την εκτέλεση των εργασιών (προτεραιότητα, χρόνος εκτέλεσης, 
ωράριο), ώστε να μην παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία του γυμναστηρίου.  
- Εφόσον απαιτηθεί για την έγκαιρη και τεχνικά άρτια εκτέλεση της σύμβασης, να 
εκτελέσει αυτήν και με ωράριο υπερωριακής εργασίας του προσωπικού του όπως και 
σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες (χωρίς καμία αύξηση της αμοιβής του), 
λαμβάνοντας με μέριμνα και ευθύνη του κάθε απαιτούμενη από την κείμενη 
νομοθεσία άδεια.  
- Να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών και εν γένει συμβατικών 
υποχρεώσεων και δικαιωμάτων από άλλους αντισυμβαλλόμενους της Αναθέτουσας 
Αρχής.  
- Να μην διανοίγει οπές, φωλιές και αύλακες σε κατασκευές από σκυρόδεμα χωρίς 
την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Οποιαδήποτε σχετική φθορά ή βλάβη βαρύνει 
τον ανάδοχο, υποχρεούμενος σε άμεση επαναφορά και αποκατάσταση.  
- Να μεταφέρει υλικά και να εκτελεί εν γένει τις εργασίες σε εργάσιμες και μη ώρες, σε 
συνεννόηση με την υπηρεσία.  
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 9. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Άρθρο 25 του Π.Δ. 118/07):  

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

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

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

 Την ημερομηνία έκδοσης  

 Τον εκδότη. 

 Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται και τον τίτλο του διαγωνισμού, 
όπως και τον αριθμό της διακήρυξης. 

 Τον αριθμό της εγγύησης. 

 Το ποσό που  καλύπτει η εγγύηση. 

 Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του υπέρ ου η εγγύηση. 

 Τους όρους ότι: 

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

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

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

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

 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (βλ. Παράρτημα IV): 

Κατατίθεται στον κυρίως φάκελο της προσφοράς, υπέρ του διαγωνιζόμενου, για 
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης 
δαπάνης με  τον Φ.Π.Α., δηλ. ποσού χιλίων επτακοσίων ογδόντα ευρώ (€1.780,00-)  
Ευρώ. Έχει ισχύ έναν (1) τουλάχιστον μήνα μετά το χρόνο λήξης της ισχύος της 
προσφοράς και επιστρέφεται στον ανάδοχο ενός πέντε (5) ημερών από την 
υπογραφή της σύμβασης και την κατάθεση από αυτόν της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης. Στους λοιπούς διαγωνιζόμενους επιστρέφεται μέσα σε πέντε (5) 
ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης στο 
μειοδότη.  

 

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

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

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

γ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει και τα ακόλουθα : 
i. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και το αντικείμενο της ανάθεσης . 
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ii. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.  

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

 

Εγγύηση καλής λειτουργίας  

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό με την προσφορά τους υποχρεούνται να 
υποβάλουν και υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986 
ότι α) εγγυώνται τη δωρεάν αποκατάσταση κάθε προβλήματος και ατέλειας που θα 
εκδηλωθεί στην εγκατάσταση και αφορά στην σύμβαση που εκτελέστηκε για χρονικό 
διάστημα 18 μηνών από την έναρξη λειτουργίας της, μετά τη σύνδεση με το φυσικό 
αέριο, και β) θα προβούν στη δοκιμαστική λειτουργία και μετρήσεις καλής λειτουργίας 
της εγκατάστασης (τις οποίες υποχρεούνται να κοινοποιήσουν εγγράφως στην 
Αναθέτουσα Αρχή) επί επτά (7) ημέρες μετά τη σύνδεση με το φυσικό αέριο, 
οποτεδήποτε αυτό συμβεί σε χρόνο εντός 12 μηνών από την πάροδο της 
προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης.  

Ο μειοδότης υποχρεούται να καταθέσει την εγγύηση καλής λειτουργίας, που να 
καλύπτει το 10 % της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., το αργότερο μέχρι την 
ημερομηνία οριστικής παραλαβής του συμβατικού αντικειμένου από την υπηρεσία.  

Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα επιστραφεί από την υπηρεσία μετά την 
παρέλευση του χρόνου της εγγύησης και με την προϋπόθεση ότι τήρησε ο ανάδοχος 
τις υποχρεώσεις του ως προς τη δοκιμαστική λειτουργία και δεν υπάρχουν 
προβλήματα και ατέλειες στο αντικείμενο της σύμβασης που εκτελέστηκε. Σε 
περίπτωση προβλημάτων – ατελειών θα κληθεί ο ανάδοχος να τις αποκαταστήσει. 
Εάν δεν ανταποκριθεί, η υπηρεσία δικαιούται να αναθέσει τις εργασίες 
αποκατάστασης σε άλλον, οπότε η εγγύηση καλής λειτουργίας καταπίπτει στο 
σύνολό της, επιφυλασσόμενης της αναζήτησης κατά του αναδόχου κάθε ζημίας της  
αναθέτουσας αρχής από την αιτία αυτή. Τα ίδια ισχύουν και σε περίπτωση που ο 
ανάδοχος κληθείς δεν προβεί στη δοκιμαστική λειτουργία της και μετρήσεις της 
εγκατάστασης, όπως προπεριγράφηκε.  

 

10.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. 

 

11.  ΣΥΜΒΑΣΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ  

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

Ο ανάδοχος βαρύνεται με την προμήθεια υλικών, εργασίες και παράδοση αυτών, 
όπως περιγράφονται στα παραρτήματα I και II καθώς και με όλα τα υλικά και 
μικροϋλικά και δευτερεύουσες εργασίες που θα απαιτηθούν για την ορθή και 
σύμφωνα με την επιστήμη και την τέχνη εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς κακοτεχνίες 
και ελαττώματα, ακόμη και αν δεν αναφέρονται ρητά.  

Η μεταφορά των υλικών και οι εργασίες δύνανται να εκτελούνται και σε μη 
εργάσιμες ημέρες και ώρες, πάντα σε συνεννόηση με την υπηρεσία.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει την Αναθέτουσα Αρχή για τη σύνθεση 
των συνεργείων (ονοματεπώνυμα και ΑΔΤ), ώστε να εκδίδονται οι αναγκαίες άδειες 
για την είσοδο στο χώρο.  

Η σύμβαση δεν θα θεωρείται προσηκόντως εκτελεσθείσα, εάν ο χώρος εκτέλεσης 
των εργασιών δεν καταλειφθεί από τον ανάδοχο καθαρός και απαλλαγμένος από 

ΑΔΑ: ΒΙΚΤΟΞΨ0-ΧΔΩ



 - 18 - 

άχρηστα υλικά, που θα πρέπει με ευθύνη του αναδόχου να απορριφθούν εκτός του 
γυμναστηρίου. 

Οι εργασίες δεν επιτρέπεται να επηρεάσουν την κατά τα λοιπά λειτουργία του 
γυμναστηρίου.  

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

 

12. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

1. Ο χρόνος παράδοσης όλων των υλικών και σχετικών εργασιών σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.  

Εάν ο ανάδοχος κρίνει ότι, κατά την εκτέλεση των εργασιών και πριν την 
ολοκλήρωσή τους, ο χρόνος εκτέλεσης δεν επαρκεί για την έντεχνη εκτέλεση, θα 
μπορεί να ζητήσει τεκμηριωμένα παράταση από την υπηρεσία, που δεν μπορεί να 
υπερβεί σε καμία περίπτωση το ½ του αρχικού χρόνου, δηλαδή τον ένα μήνα. Κατά 
τα λοιπά εφαρμογή έχει το άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007.  

2. Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί ολοσχερώς από τον ανάδοχο, εφόσον 
αυτός : 

Α. Παραδώσει την εγκατάσταση σε δυνατότητα πλήρους και κανονικής 
λειτουργίας, σύμφωνα με τα συνημμένα Παραρτήματα  I και II. 

Β. Παραδώσει τεχνική έκθεση εγκατάστασης, που θα περιέχει και σχέδιο της 
εγκατάστασης.   

Γ. Παραδώσει τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης των καυστήρων από 
τον κατασκευαστή τους, εάν είναι δυνατόν μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, 
διαφορετικά σε άλλες γλώσσες εκ των οποίων η μία θα είναι οπωσδήποτε η αγγλική. 

Δ. Αποκαταστήσει τις φθορές σε δομικά και άλλα στοιχεία του κτιρίου, που 
προκλήθηκαν από την εκτέλεση εργασιών.  

Ε. Απομακρύνει από τους χώρους εκτέλεσης των εργασιών όλα τα άχρηστα 
υλικά και απορρίψει αυτά όπου νομίμως προβλέπεται.  

ΣΤ. Φροντίσει για την σχολαστική καθαριότητα των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών.  

 

13. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΈΚΠΤΩΤΟΥ  

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος α. εάν δεν προσέλθει για την 
υπογραφή της σύμβασης, όπως ειδικότερα προβλέπεται στον όρο 7 της 
παρούσας, β. εάν δεν παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν 
εκτελέσει το συμφωνημένο έργο προσηκόντως μέσα στο συμβατικό χρόνο.  

2.  Στην περίπτωση κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου από τη σύμβαση επιβάλλονται 
σε βάρος του αθροιστικά οι ακόλουθες κυρώσεις : 

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

ii. Μη καταβολή του αντιτίμου των αντίστοιχων τιμολογίων του αναδόχου. 
Οτιδήποτε έχει εκτελεστεί η παραδοθεί έως το χρόνο αυτό παραμένει 
αναποζημίωτα εις όφελος της αναθέτουσας αρχής.  

iii. Αποκλεισμός του από επόμενους διαγωνισμούς των Ε.Α.Κ.Θ. 

 

14. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της 
προμήθειας των υλικών και την εκτέλεση των εργασιών και μετά την εκπλήρωση των 
προβλεπόμενων στην Μελέτη Θέρμανσης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.  

Ο χρόνος της οριστικής παραλαβής ορίζεται εντός δύο μηνών από την εκπλήρωση 
των ανωτέρω συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου και η παραλαβή τους θα 
γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 
27 και 28 του Π.Δ. 118/2007. 
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15.  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ  

α. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις : 

i. Την κράτηση 3% υπέρ του ΜΤΠΥ επί του καθαρού ποσού των 
τιμολογίων, 2% χαρτόσημο επί του ποσού των κρατήσεων του ΜΤΠΥ και 
20% ΟΓΑ Χαρτοσήμου.- 

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

iii. Φόρος 3% επί των τιμολογίων τεχνικών έργων, φόρος εισοδήματος 4% 
επί των τιμολογίων προμηθειών, φόρος εισοδήματος 8% επί των 
τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. 

iv. Με κάθε άλλη κράτηση, φόρους, τέλη, τα οποία ισχύουν κατά την ημέρα 
της πληρωμής ή οποιαδήποτε άλλη κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή 
άλλων οργανισμών, τα οποία σύμφωνα με το νόμο βαρύνουν τον 
ανάδοχο και σε καμία περίπτωση την αναθέτουσα αρχή. 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει τα Ε.Α.Κ.Θ. 

β. ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την Οικονομική Υπηρεσία των Ε.Α.Κ.Θ. 
με την εξόφληση του 100% της αξίας των τιμολογίων μετά την οριστική ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την αρμόδια επιτροπή 
παραλαβής, την ολοσχερή εκτέλεση της σύμβασης, την κατάθεση της εγγύησης 
καλής λειτουργίας, την προσκόμιση από τον ανάδοχο των νόμιμων δικαιολογητικών 
και την ολοκλήρωση της διαδικασίας που απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις.  

 

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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Μ Ε Λ Ε Τ Η  Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ  
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Ι I  

 

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

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η βελτίωση της εγκατάστασης θέρμανσης του κλειστού γυμναστηρίου 
Σταυρούπολης. Η υφιστάμενη εγκατάσταση είναι πεπαλαιωμένη και παρουσιάζει 
αυξημένη ενεργειακή κατανάλωση. 
 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

2.1. Γενικά 

Η υπάρχουσα εγκατάσταση θέρμανσης αποτελείται από ένα λέβητα με καυστήρα 
πετρελαίου, θερμικής ισχύος 330.000kcal/h ο οποίος τροφοδοτεί με θερμό νερό το 
δίκτυο θερμαντικών σωμάτων. Θερμαντικά σώματα υπάρχουν στον αγωνιστικό χώρο 
αλλά και στους χώρους εξυπηρέτησης του γυμναστηρίου. Παράλληλα ο λέβητας 
θερμαίνει ένα δοχείο αποθήκευσης ζεστού νερού χρήσης 2000 λιτ. 
Η νέα εγκατάσταση θέρμανσης θα πρέπει να αποτελείται από δύο ανεξάρτητα 
συστήματα. Την εγκατάσταση παραγωγής θερμότητας και το δίκτυο διανομής για τον 
αγωνιστικό χώρο του γηπέδου και το σύστημα παραγωγής και διανομής για τους 
χώρους εξυπηρέτησης του γηπέδου. 

2.2 Θέρμανση γηπέδου 

Για τη θέρμανση του γηπέδου θα πρέπει να εγκατασταθεί ένας αερολέβητας με 
καυστήρα φυσικού αερίου θερμικής ισχύος 350.000kcal/h (407kW). To δίκτυο 
διανομής θα αποτελείται από αεραγωγούς ορθογωνικής διατομής κατασκευασμένους 
από γαλβανισμένη λαμαρίνα με μόνωση υαλοβάμβακα και κατάλληλα στόμια 
διάχυσης όπως αυτά φαίνονται στα σχέδια. Η χρήση του αερολέβητα προσφέρει τη 
δυνατότητα άμεση απόκρισης του συστήματος θέρμανσης στη διακοπτόμενη 
λειτουργία. 

Ο αερολέβητας θα τοποθετηθεί στο χώρο του λεβητοστασίου.  Λόγω του χαμηλού 
ύψους του λεβητοστασίου θα δημιουργηθεί κατάλληλη οπή στην οροφή για την έξοδο 
του αεραγωγού προσαγωγής καθώς και του τμήματος του αερολέβητα που θα 
βρίσκεται έξωθεν της οροφής. Για την επικάλυψη του θα κατασκευαστεί μεταλλικό 
στέγαστρο με στέγη από πολυκαρβονικά φύλλα. Θα πρέπει να γίνει επίσης επισκευή 
και αποκατάσταση της υγρομόνωσης της οροφής. 

Ο αερολέβητας θα αποτελείται από τον φλογοθάλαμο, τους φλογαυλούς, τον 
ανεμιστήρα και τα όργανα ελέγχου. Θα είναι κατακόρυφου τύπου με φυγοκεντρικό 
ανεμιστήρα καυστήρας θα θερμαίνει την επιφάνεια του φλογοθαλάμου και τους 
φλογαυλούς. Ένας ανεμιστήρας θα μεταφέρει τον αέρα μέσα στο λέβητα όπου 
έρχεται σε επαφή με τη θερμή επιφάνεια του φλογοθαλάμου και των καπναυλών, θα 
ζεσταίνεται και κατόπιν θα διοχετεύεται  στο δίκτυο αεραγωγών.  

Θα υπάρχει κατάλληλος αυτοματισμός ώστε να μην είναι δυνατή η εκκίνηση του 
καυστήρα αν πρώτα δεν έχει ξεκινήσει η ροή του αέρα από τον ανεμιστήρα. 
Ένας θερμοστάτης χώρου θα ελέγχει μέσω ηλεκτρονικού ελεγκτή την λειτουργία του 
αερολέβητα. Ο ανεμιστήρας του αερολέβητα θα αναρροφάει αέρα μέσω γραμμικών 
στομίων από τον κύριο χώρο του γηπέδου. Σε κάθε στόμιο επιστροφής θα υπάρχει 
και διάφραγμα πυρός (fire damper) όπως αυτά φαίνονται στα σχέδια (παράρτημα II 
της παρούσης). 

Για την προσαγωγή του αέρα θα χρησιμοποιηθούν αεραγωγοί κατασκευασμένοι από 
γαλβανισμένη λαμαρίνα. Το πάχος της λαμαρίνας θα είναι σύμφωνα με τις 
διαστάσεις των αεραγωγών και με τα παρακάτω: 

 μέχρι 30cm 0,60mm 
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 από 31 μέχρι 75cm 0,80mm 

 από 76 μέχρι 135cm 1.00mm 

Οι αεραγωγοί θα πρέπει να αναρτηθούν με κατάλληλα στηρίγματα κατά τρόπο 
στέρεο και σύμφωνα με τους κανόνες της αισθητικής. Τα στηρίγματα δεν θα απέχουν 
μεταξύ τους περισσότερο από 2,5m. Τα κιβώτια εξισορρόπησης αέρα (plenum) θα 
κατασκευάζονται με γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1.5mm και θα ενισχύονται με 
σιδηρογωνιές πάχους αναλόγου με τις διαστάσεις τους. 

Η μόνωση του δικτύου των αεραγωγών θα γίνει με πάπλωμα υαλοβάμβακα πάχους 
3 cm και βάρους 13 kg/m3. 

Τα στόμια προσαγωγής αέρα θα είναι ορθογωνικού σχήματος, ονομαστικών 
διαστάσεων, δηλαδή διαστάσεων του ανοίγματος, όπου συνδέεται το στόμιο, όπως 
φαίνεται στα σχέδια της μελέτης. Θα είναι εξ' ολοκλήρου από αλουμίνιο, θα έχουν 
εξωτερικά δύο σειρές ευθύγραμμων κινητών πτερυγίων και εσωτερικά ρυθμιζόμενο 
διάφραγμα. Η στερέωση του στομίου θα γίνει με επιχρωμιωμένες βίδες, ειδικής 
μορφής της κεφαλής, η δε στεγανοποίηση μέσω αφρώδους ελαστικού 
παρεμβύσματος, που θα διαθέτει το στόμιο. 

Ο καυστήρας θα είναι μονοβάθμιος κατάλληλος για χρήση φυσικού αερίου με εύρος 
ρύθμισης που καλύπτει τη μέγιστη ισχύ του λέβητα, πιστοποιημένος κατά ΕΝ 676. 
Η διάταξη ρύθμισης πίεσης (gas train) του  καυστήρα θα αποτελείται κατά σειρά 
από τα εξής στοιχεία: 

 Βάνα αποκοπής 

 Φίλτρο 

 Ρυθμιστή πίεσης 

 Ασφαλιστική βαλβίδα ανακούφισης 

 Αντικραδασμικό σύνδεσμο 

 Gas Mulitbloc (με πιεσοστάτη, ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες και αυτόματο 
ελεγκτή στεγανότητας (VPS) 

 

Για την απαγωγή των καυσαερίων ο αερολέβητας θα συνδεθεί σε ανοξείδωτη 
μονωμένη καπνοδόχο διπλού τοιχώματος εσωτερικής διατομής Φ400mm. Το ενεργό 
ύψος της καπνοδόχου θα είναι 6,0m. 

 

2.3 Θέρμανση βοηθητικών χώρων 

Για τη θέρμανση των βοηθητικών χώρων θα εγκατασταθεί ένας χαλύβδινος λέβητας 
με καυστήρα αερίου θερμικής ισχύος 120.000kcal/h (140kW). Ο λέβητας θα συνδεθεί 
στο υφιστάμενο δίκτυο διανομής που τροφοδοτεί τα θερμαντικά σώματα των 
βοηθητικών χώρων. Παράλληλα ο λέβητας θα θερμαίνει το υπάρχον δοχείο 
αποθήκευσης ζεστού νερού χρήσης. Για τη σύνδεση του λέβητα θα χρησιμοποιηθούν 
τα υφιστάμενα στοιχεία του δικτύου, συλλέκτες, κυκλοφορητές, δοχεία διαστολής. 

O λέβητας θα φέρει σήμα πιστότητας ΕΚ και πιστοποιητικά συμμόρφωσης των 
οδηγιών 92/42/ΕΟΚ, 90/396/ΕΟΚ και θα αποτελείται από  

 φλογοθάλαμο κυλινδρικής μορφής από χάλυβα  

 αυλούς καυσαερίων από σωλήνα τύπου mannesman St 37-2  

 επιβραδυντές καυσαερίων (στροβιλιστές)  

 πόρτα διπλού ολικού ανοίγματος καλυμμένη στο εσωτερικό της από 
πυρίμαχο υλικό,  

 παράπλευρη μόνωση του θαλάμου καύσης από υαλοβάμβακα με επικάλυψη 
αλουμινίου 

 κάλυμμα λαμαρίνας βαμμένο 

 πίνακα ελέγχου 
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Το δίκτυο θα κατασκευαστεί από μαύρους σιδηροσωλήνες. Το νέο, το 
τροποποιημένο  αλλά και το υπάρχον δίκτυο και οι συλλέκτες εντός του 
λεβητοστασίου θα μονωθούν με προκατασκευασμένα τεμάχια μονωτικού υλικού, 
μορφής εύκαμπτου σωλήνα, από αφρώδες πλαστικό (ελαστομερές) υλικό, "κλειστής 
κυψελοειδούς δομής», τύπου Armaflex πάχους 13mm. 

O Λέβητας θα συνδεθεί στην καπνοδόχο Φ400 με καπναγωγό διπλού τοιχώματος 
Φ150/Φ180. 

Ο καυστήρας θα είναι μονοβάθμιος κατάλληλος για χρήση φυσικού αερίου, με εύρος 
ρύθμισης που καλύπτει τη μέγιστη ισχύ του λέβητα,  πιστοποιημένος κατά ΕΝ 676. Η 
διάταξη ρύθμισης πίεσης (gas train) του  καυστήρα θα αποτελείται κατά σειρά από τα 
εξής στοιχεία: 

 Βάνα αποκοπής 

 Φίλτρο 

 Ρυθμιστή πίεσης 

 Ασφαλιστική βαλβίδα ανακούφισης 

 Αντικραδασμικό σύνδεσμο 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ (ΚΥΡΙΩΣ) ΥΛΙΚΩΝ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  - ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

  
ΥΛΙΚΑ – ΕΡΓΑΣΙΑ μ.μ. Ποσότητα 

1 
Αερολέβητας 350.000 Kcal/h πλήρως 

τοποθετημένος 
τεμ 1 

2 
Καυστήρας για Αερολέβητα 350.000 Kcal/h με 

Gas Train και VPS πλήρως τοποθετημένος 
τεμ 1 

3 
Δίκτυο Αεραγωγών με τη μόνωση τους 

 
τεμ 1 

4 Fire Dumpers τεμ 1 

5 Στόμια Αεραγωγών τεμ 1 

6 
Λέβητας 120.000 Kcal/h πλήρως 

τοποθετημένος 
τεμ 1 

7 
Καυστήρας για λέβητα αερίου 120.000 Kcal/h 

με Gas Train πλήρως τοποθετημένος 
τεμ 1 

8 
Καπνοδόχος ανοξείδωτη διπλού τοιχώματος 

πλήρης με τους καπναγωγούς, τα εξαρτήματα 
και τις απαραίτητες στηρίξεις 

τεμ 1 
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9 

Διάνοιξη οπής στην οροφή του λεβητοστασίου 
για να τοποθετηθεί ο αερολέβητας, 

αποκατάσταση της υγρομόνωσης της πλάκας 
οροφής και κατασκευή μεταλλικού 

στεγάστρου με πλαινά και οροφή από πάνελ 
με μόνωση πολυουρεθάνης 

τεμ 1 

10 
Υδραυλικές συνδέσεις λέβητα 120.000 kcal/h 

με το υπάρχον δίκτυο πλήρεις με τα 
απαραίτητα εξαρτήματα και τις μονώσεις 

τεμ 1 

11 
Ηλεκτρολογικές εργασίες πλήρεις 

απαραίτητες για τη σύνδεση και θέση σε 
λειτουργία των λεβήτων 

τεμ 1 

12 
Αποξηλώσεις παλαιού λεβητοστασίου ώστε 

να είναι έτοιμο και για τη χρήση Φυσικού 
Αερίου 

τεμ 1 
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σφραγίδα και διακριτή αναγραφή ολογράφως του ονόματος του 

υπογράφοντος 

 
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   I I I  

 

 
Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ  

 
«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  
για την προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση και βελτίωση της 

εγκατάστασης θέρμανσης στο κλειστό γυμναστήριο Σταυρούπολης των Εθνικών 
Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Κ.Θ.)». 

 
Σχετ.: Διακήρυξη αριθμ. 2/2014 των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσ/νίκης. 
 
 
 
 Έχοντας λάβει πλήρη γνώση του προς εκτέλεση έργου και αφού έχω 
σταθμίσει το προσδοκώμενο όφελος και τον επιχειρηματικό κίνδυνο 
               π ρ ο σ φ έ ρ ω  : 
 

Συνολική καθαρή αξία:   __________________________ 

Φ.Π.Α. 23%:  __________________________ 

ΣΥΝΟΛΟ __________________________ 
 
 

Αξία προσφοράς συμπεριλαμβανομένων των νομίμων τελών: (ολογράφως) _______ 
___________________________________________________________________ 
(& αριθμητικώς) ____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 Ημερομηνία _________________ 

 Ο Προσφέρων 
 
 _______________________ 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   I V  

 

 
Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α  Ε Γ Γ Υ Η Τ Ι Κ Ω Ν  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Ω Ν  

 

Α )  Ε Γ Γ Υ Η Τ Ι Κ Η  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ   
 
 
 
ΕΚΔΟΤΗΣ .......................................................................  

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

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

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ της Εταιρίας, ή σε περίπτωση 
Ένωσης ή Κοινοπραξίας, των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας 
.................................... οδός .................................................................  αριθμ ....... 
τκ ……………… ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον υποχρέων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας και μέχρι του ποσού των ευρώ ........................., για τη συμμετοχή 
στο διενεργούμενο διαγωνισμό της ….…………. για εκτέλεση του έργου 
……………….. 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 μελών 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).  

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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Β )  Ε Γ Γ Υ Η Τ Ι Κ Η  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η  Κ Α Λ Η Σ  Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Σ   

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

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

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

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ της Εταιρίας, ή σε περίπτωση 
Ένωσης ή Κοινοπραξίας υπέρ των μελών της Ένωσης .............................. οδός 
................................... αριθμός ............τκ…………… ατομικά για κάθε ένα από αυτά 
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 έχει ισχύ αορίστου διάρκειας 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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Γ )  Ε Γ Γ Υ Η Τ Ι Κ Η  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η  Κ Α Λ Η Σ  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ   
 
 
 
ΕΚΔΟΤΗΣ .......................................................................  

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

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

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ της Εταιρίας, ή σε περίπτωση 
Ένωσης ή Κοινοπραξίας υπέρ των μελών της Ένωσης .............................. οδός 
................................... αριθμός ............τκ…………… ατομικά για κάθε ένα από αυτά 
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 λειτουργία της εγκατάστασης 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 έχει ισχύ διάρκειας για δεκαοχτώ (18) μήνες από την έναρξη 

λειτουργίας της εγκατάστασης της θέρμανσης 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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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   V  
 

 
Σ Χ Ε Δ Ι Ο  Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ  

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την …η του μηνός ……………  του έτους 2014, στα 
γραφεία των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης, Γρηγορίου Λαμπράκη 2 - 
Θεσσαλονίκη, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 
α) Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», με Α.Φ.Μ. 

997510674,  Δ΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, νομίμως εκπροσωπούμενο με βάση τις 
κείμενες διατάξεις από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διοίκησης ΑΘΑΝΑΣΙΟ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, που στη συνέχεια θα ονομάζεται για συντομία «Ε.Α.Κ.Θ.». 

β) Ο ……………………… με Α.Φ.Μ. …………………………. Δ.Ο.Υ ……………….., 
δ/νση ……………………………  που στη συνέχεια θα ονομάζεται για συντομία 
«ανάδοχος», βάσει της αριθμ. …/…-…-2014 θέμα …ο απόφασης της Επιτροπής 
Διοίκησης που ανακήρυξε ανάδοχο μειοδότη του από …-…-2014 Πρόχειρου 
Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών για τη 
συντήρηση και βελτίωση της εγκατάστασης θέρμανσης στο κλειστό γυμναστήριο 
Σταυρούπολης των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Κ.Θ.)» 
(διακήρυξη 2/2014),  συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα :  

 
1.  Τα Ε.Α.Κ.Θ. αναθέτουν στον ανάδοχο, ο οποίος αποδέχεται, την προμήθεια των 

υλικών και την εκτέλεση των εργασιών υλοποίησης της μελέτης θέρμανσης της 
διακήρυξης, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής, για την συντήρηση 
και βελτίωση της εγκατάστασης θέρμανσης στο κλειστό Γυμναστήριο της 
Σταυρούπολης στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ειδικότερα την εγκατάσταση 
αερολέβητα 350.000 Kcal/h, καυστήρα αερολέβητα 350.000 Kcal/h με GAS 
TRAIN και VPS, δικτύου αεραγωγών με τη μόνωσή τους, fire dumpers, στομίων 
αεραγωγών, λέβητα 120.000 Kcal/h, καυστήρα για λέβητα αερίου 120.000 Kcal/h 
με  GAS TRAIN, καπνοδόχου ανοξείδωτου διπλού τοιχώματος με τους 
καπναγωγούς, τα εξαρτήματα και τις απαραίτητες στηρίξεις, τη διάνοιξη οπής 
στην οροφή του λεβητοστασίου για την τοποθέτηση του αερολέβητα, με 
αποκατάσταση της υγρομόνωσης της πλάκας οροφής και την κατασκευή 
μεταλλικού στεγάστρου με πλαϊνά και οροφή από πάνελ με μόνωση 
πολυουρεθάνης, τις υδραυλικές συνδέσεις λέβητα 120.000 Kcal/h με το υπάρχον 
δίκτυο με τα απαραίτητα εξαρτήματα και τις μονώσεις, τις ηλεκτρολογικές 
εργασίες για τη σύνδεση και θέση σε λειτουργία των λεβήτων, τις αποξηλώσεις 
του παλαιού λεβητοστασίου έτοιμου σε χρήση φυσικού αερίου, όπως 
αναλυτικότερα περιγράφονται και αποτυπώνονται στα Παραρτήματα I και II της 
διακήρυξης. Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελεί και η τεχνική 
προσφορά του αναδόχου.    

2.  Ως αντάλλαγμα του αναδόχου για την εκτέλεση της παρούσας συμφωνείται το 
ποσό των  …………  πλέον  Φ.Π.Α. 23%  (συνολικό ποσό με Φ.Π.Α. ……….. 
Ευρώ).  

3.  Η προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης συμφωνείται σε δύο μήνες από σήμερα. 
Παράταση ή μετάθεση της εν λόγω προθεσμία είναι δυνατή μόνον καθόσον 
συντρέχουν οι όροι που προβλέπει η διακήρυξη.  

4.  Ο ανάδοχος ευθύνεται και εγγυάται την άριστη και σύμφωνη με τους κανόνες της 
επιστήμης και της τεχνικής εκτέλεση της σύμβασης. 

5.  Με την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού, ο ανάδοχος καταθέτει τη με  
αριθμ. …………… …………………… εγγυητική επιστολή της Τράπεζας 
………………….., καλής εκτέλεσης των όρων του συμφωνητικού αυτού, ύψους 
……………………… Ευρώ (Ευρώ …) (το ύψος της αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% 
της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.). 

 Ο ανάδοχος βαρύνεται με την προμήθεια υλικών, εργασίες και παράδοση αυτών, 
όπως διαλαμβάνονται στον όρο 1 της παρούσας καθώς και με όλα τα υλικά και 
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μικροϋλικά και δευτερεύουσες εργασίες που θα απαιτηθούν για την ορθή και 
σύμφωνα με την επιστήμη και την τέχνη εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς 
κακοτεχνίες και ελαττώματα  ακόμη και αν δεν αναφέρονται ρητά, όπως κατά τα 
λοιπά προβλέπει η διακήρυξη. Ο ανάδοχος δηλώνει ότι το συμφωνημένο 
αντάλλαγμα καλύπτει κάθε απαίτησή του εκ της συναπτόμενης σύμβασης και 
παραιτείται από κάθε αξίωσή του να ζητήσει αύξηση αυτού ή οποιαδήποτε 
επιπλέον δαπάνη, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Τον κίνδυνο μεταβολής των 
συνθηκών από την υπογραφή της παρούσας έως την εκτέλεση της σύμβασης 
από τον ανάδοχο φέρει ο τελευταίος, ο οποίος δεν δικαιούται να ζητήσει αύξηση 
του ανταλλάγματος π.χ. για ανατίμηση υλικών και εργασιών. 

6.  Τα Ε.Α.Κ.Θ. δεν συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με το προσωπικό που ο β 
συμβαλλόμενος χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των υποχρεώσεών του που 
πηγάζουν από την παρούσα. Ο β συμβαλλόμενος επιλέγει, ασφαλίζει και αμείβει 
αποκλειστικά με ευθύνη του το προσωπικό αυτό, όπως και έχει την υποχρέωση 
να προστατεύει τους εργαζόμενους σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία έναντι 
παντός κινδύνου, ευθυνόμενος έναντι του προσωπικού και για κάθε είδους 
εργατικό ατύχημα, ακόμη και αν αυτό συμβεί σε χώρο των Ε.Α.Κ.Θ. και σε χρόνο 
εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης.  

7.  Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για την επανόρθωση κάθε ζημιάς που τυχόν 
προκληθεί στο κτίριο, σε αντικείμενο ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο κατά την 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, ευθυνόμενος και υποχρεούμενος μόνο αυτός 
σε λήψη όλων των μέτρων πρόνοιας και ασφαλείας, καθώς και για κάθε πράξη ή 
παράλειψη του προσωπικού του ή τρίτων κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Σε 
περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημιάς που προκληθεί σε τρίτους κατά 
ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου με υπαιτιότητα του αναδόχου, 
υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της, ανεξαρτήτως ύψους. 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 θα μπορούσε να συμβεί 
κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης θα καλύπτει και αυτές τις ευθύνες του αναδόχου. 

8.  Η δαπάνη της σύμβασης βαρύνει τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2014 του 
Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και την πίστωση   
του  Κ.Α.Ε. 9377 από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. 

9.  Ο ανάδοχος επιβαρύνεται παραπέρα, ειδικότερα και με τις ακόλουθες δαπάνες 
και κρατήσεις υπέρ τρίτων. 
i.  Την κράτηση 3% υπέρ του ΜΤΠΥ επί του καθαρού ποσού των τιμολογίων, 

2% χαρτόσημο επί του ποσού των κρατήσεων του ΜΤΠΥ και 20% ΟΓΑ 
Χαρτοσήμου.- 

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

iii. Φόρος 3% επί των τιμολογίων τεχνικών έργων, φόρος εισοδήματος 4% επί 
των τιμολογίων προμηθειών, φόρος εισοδήματος 8% επί των τιμολογίων 
παροχής υπηρεσιών. 

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

10.  Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την Οικονομική Υπηρεσία των Ε.Α.Κ.Θ.        
με την εξόφληση του 100% της αξίας των τιμολογίων μετά την οριστική ποιοτική 
και ποσοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την αρμόδια 
επιτροπή παραλαβής, την ολοσχερή εκτέλεση της σύμβασης, την προσκόμιση 
από τον ανάδοχο των νόμιμων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας που απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις.  

11.  Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος εάν δεν εκτελέσει τη σύμβαση 
με τους όρους που προβλέπονται στην παρούσα και τη διακήρυξη, ειδικότερα 
εάν δεν παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν εκτελέσει τις 
συμφωνημένες εργασίες μέσα στο συμβατικό χρόνο.  
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12.  Στην περίπτωση κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου από τη σύμβαση 
επιβάλλονται σε βάρος του αθροιστικά οι ακόλουθες κυρώσεις : 

- Κατάπτωση στο σύνολο της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης που 
έχει κατατεθεί. 

-  Μη καταβολή του αντιτίμου των αντίστοιχων τιμολογίων του αναδόχου. 
Οτιδήποτε έχει εκτελεστεί η παραδοθεί έως το χρόνο αυτό παραμένει 
αναποζημίωτα εις όφελος της αναθέτουσας αρχής.  

-  Αποκλεισμός του από επόμενους διαγωνισμούς των Ε.Α.Κ.Θ. 

13. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση επιλύεται 
αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 

14. Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην παρούσα ισχύουν πλήρως οι όροι της 
διακήρυξης και οι διατάξεις του Π.Δ. 118/2007.   
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