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Ν.Π.Δ.Δ.  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,  
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ   
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Fax:  210 4136434  
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

 
ΘΕΜΑ: «Παροχή εργασιών συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων, προϋπολογισμού 

55 .000,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ» 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΟΠΑΝ  
 Έχοντας υπ’ όψιν:  
 Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄/28-06-2014 «Αρχές δημοσιονομικές διαχείρισης 

και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις». 

 Το Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147΄Α΄/08-08-2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ). 

 Τις διατάξεις της περίπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του 
άρθρου 233 του Ν. 3463/2006. 

 Το Ν. 3852/2010 και τα άρθρα 240-241 του Ν. 3463/2006. 
 Το Π.Δ. 80/2016 περί «Ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
 Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις όπως 
αυτός ισχύει με τις τροποποιήσεις του. 

 Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15.09.2011) περί Σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ 204/τ.α’/15-09-2011) και την υπ' αριθμ. Π1/2380 
(ΦΕΚ 3400/Β/20.12.2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) "Ρύθμιση των 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

 Τον Ο.Ε.Υ. του Ο.Π.Α.Ν. (ΦΕΚ 1533/τ. Β΄/27.06.2011). 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
Πειραιάς ,   
Αριθμός πρωτοκ :  470 /2017.03.13  
 

mailto:opan.pir@gmail.com
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 Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Ο.Π.Α.Ν. έτους 2017. 
 Την υπ’ αρ. πρωτ. 349/2017 Τεχνική Περιγραφή και την υπ’ αρ. πρωτ. 

350/2017 Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
 Το υπ’ αρ. 63/2017 Σχέδιο Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης. 
 Την, με αριθμό 27 / 2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Α.Ν.  
 

 
Προκηρύσσει  πρόχειρο  μειοδοτικό διαγωνισμό για παροχή των εργασιών συντήρησης 
μηχανολογικών εγκαταστάσεων του δημοτικού κολυμβητηρίου,  προϋπολογισμού 55.000,00 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  (εκ  των οποίων,  ποσόν 43.541,67 € βαρύνει  τον τρέχοντα 
προϋπολογισμό του Ο.Π.Α.Ν,  και  ανάλογο ποσόν ,  θα προβλεφθεί   στον προϋπολογισμό του  
έτους 2018) .  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί  στ ις  27 Μαρτίου  2017 ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα 
10:00 π.μ ,  ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισμού,  στο κτ ίριο δ ιοίκησης του Οργανισμού με  
τους ακόλουθους όρους:  

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης είναι η επιλογή αναδόχου για την ανάθεση 
εργασιών συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού κολυμβητηρίου 
και του κολυμβητηρίου του 1ου Ειδικού Σχολείου Πειραιά. Ειδικότερα η παροχή 
υπηρεσιών αφορά κυρίως τα κάτωθι συστήματα και κτιριακές εγκαταστάσεις και τις 
ειδικές τεχνικές κατασκευές: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Σύστημα ελέγχου ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 

2. Σύστημα θέρμανσης 

3. Εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης 

4. Ισχυρά ρεύματα, αντικεραυνική προστασία και ασθενή ρεύματα 

5. Σύστημα ενεργητικής πυροπροστασίας 

6. Εγκατάσταση φυσικού αερίου 

7. Κτιριακές εγκαταστάσεις του ΔΚΠ και 1ου Ειδ.Σχ.Πειραιά 

 
Επισημαίνεται ότι αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
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Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 
Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι κοινοπραξίες που είναι εγκατεστημένα 
σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
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. 
 
Επιπρόσθετα, οφείλουν να ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της 
εργασίας. Αυτό αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής των 
διαγωνιζόμενων στο οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή επαγγελματική 
ένωση. Ο υπεύθυνος, να διαθέτει πτυχίο Χημικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου 
Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το 
αρμόδιο Επιμελητήριο και με βεβαίωση ασφαλιστικών εισφορών από το ΤΣΜΕΔΕ, 
του προηγούμενου και τρέχοντος έτους από την σύμβαση, ο οποίος  θα ορισθεί 
Τεχνικά Υπεύθυνος Κολυμβητηρίου και Τεχνικός Ασφαλείας, όπως ορίζεται από 
την άδεια λειτουργίας του. 
 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή προσφοράς. 
 
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα 
μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον. 
 
2. Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτοί όσοι δεν ασκούν το επάγγελμα όπως 
ορίζεται παραπάνω. 
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: 
 
2.1. 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),  
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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 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),  
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). 
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. 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 



  Σελίδα 5  
  

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. 
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.  
 
2.3. 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. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην 
αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων 
που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι 
ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας,  
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο 
τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 
του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα,  
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη 
συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν 
μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 
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πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται,  
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση,  
(θ) 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 σύμβασης δημοσίων 
έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  
 
2.4. 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.  
 
2.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.1 και 2.3 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 
(αυτoκάθαρση). 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. 
 
2.6. 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. 
 
2.7. 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. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Η ανάθεση των υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:  
 
 Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄/28-06-2014 «Αρχές δημοσιονομικές διαχείρισης 

και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις». 
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 Το Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147΄Α΄/08-08-2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ). 

 Τις διατάξεις της περίπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του 
άρθρου 233 του Ν. 3463/2006. 

 Το Ν. 3852/2010 και τα άρθρα 240-241 του Ν. 3463/2006. 
 Το Π.Δ. 80/2016 περί «Ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
 Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις όπως 
αυτός ισχύει με τις τροποποιήσεις του. 

 Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15.09.2011) περί Σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ 204/τ.α’/15-09-2011) και την υπ' αριθμ. Π1/2380 
(ΦΕΚ 3400/Β/20.12.2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) "Ρύθμιση των 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

 Τον Ο.Ε.Υ. του Ο.Π.Α.Ν. (ΦΕΚ 1533/τ. Β΄/27.06.2011). 
 Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Ο.Π.Α.Ν. έτους 2017. 
 Την υπ’ αρ. πρωτ. 349/2017 Τεχνική Περιγραφή και την υπ’ αρ. πρωτ. 

350/2017 Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
 Το υπ’ αρ. 63/2017 Σχέδιο Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης. 
 Την, με αριθμό 27 / 2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Α.Ν.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Το τιμολόγιο μελέτης  
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  
γ. Τεχνική περιγραφή – μελέτη  

 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης των υπηρεσιών ορίζεται από την υπογραφή της 
σύμβασης έως ένα (1) έτος. Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης των υπηρεσιών μπορεί 
να παρατείνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Ν.. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σε συμμετέχοντα που θα προσφέρει τη 
χαμηλότερη τιμή, εφόσον κριθεί από την Επιτροπή του Διαγωνισμού ότι η 
προσφορά του πληροί τις προδιαγραφές της μελέτης και τους όρους του 
πρόχειρου διαγωνισμού. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Α. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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Οι προσφορές πρέπει: 
α) Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς 

όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην 
Ελληνική και μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

β) Να αναφέρουν την τιμή της προσφοράς αριθμητικά και ολογράφως χωρίς 
Φ.Π.Α., υποχρεωτικά επίσης θα αναφέρουν το ποσοστό Φ.Π.Α. στο οποίο 
υπάγεται η εν λόγω προσφορά. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος 
Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. 

γ) Να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις 
(σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ). 

Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο 
όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, 
μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά 
απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά 
την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. 
 
 
 
 
Β. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι φάκελοι των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν υπογραφή, σφραγίδα 
και την ΕΠΩΝΥΜΙΑ, την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, FAX & Ε-ΜΑΙL του 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ καθώς επίσης και την ένδειξη: 
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία) 
 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
Καραγεώργη Σερβίας 6, Πλαζ Βοτσαλάκια, Καστέλα – Πειραιάς,Τ.Κ.185 33  
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αρ. πρωτ………..«Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου των υπηρεσιών συντήρησης 
μηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού κολυμβητηρίου και του 1ου Ειδ. 
Σχ. Πειραιά» 
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:   
- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ:  …………………. 
 
Οι Προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπο την καθορισμένη ημέρα και ώρα  μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο 
που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Προκήρυξη. 
Προσφορά μπορεί να υποβληθεί και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή και που 
θα προορίζεται για την αρμόδια Επιτροπή με τις ίδιες κατά τα παραπάνω 
ενδείξεις. Όλες οι προσφορές που θα υποβληθούν ταχυδρομικά, θα ληφθούν  
υπόψη μόνο αν φθάσουν στην Επιτροπή την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της 
διενέργειας του διαγωνισμού, διαφορετικά δε θα ληφθούν υπόψη. 
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Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με αυτήν 
στοιχεία σε τρεις (3) ανεξάρτητους επιμέρους σφραγισμένους φακέλους και 
ειδικότερα, ως εξής: 
 
α. Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 7, παράγραφος 1, υποβάλλονται 
σε χωριστό φάκελο, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». 
β. Τα τεχνικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον 
κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
γ. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο 
φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
 
Οι φάκελοι της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς πρέπει να φέρουν και τις 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω 
μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 
ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
Οι προσφορές υπογράφονται είτε από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους είτε από 
τους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές θα έχουν ισχύ για τουλάχιστον 120 ημέρες από την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  
Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις   και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του 
Ο.Π.Α.Ν.. 
 
Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΩΝ 
1. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη 
διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: 
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται 
στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Οι προσφέροντες 
συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
της διακήρυξης (Παράρτημα Ι), 
β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 9 
της παρούσας διακήρυξης. 
Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού 
φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε 
άτομο έχει την υποχρέωση να υπογράψει το ίδιο Τ.Ε.Υ.Δ., ιδίως:  α) στις 
περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), (ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών) Ι.Κ.Ε. και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους 
διαχειριστές,  β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Εφόσον ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων των τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε 
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δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους θεωρείται ότι δεν αθετεί τις 
αναγραφόμενες υποχρεώσεις καταβολής φόρων και κοινωνικής ασφάλισης. 
Για την νόμιμη και έγκυρη συμμετοχή, η προσφορά κάθε υποψήφιου προμηθευτή 
(προσφέρων) θα πρέπει, να συνοδεύονται από το Τ.Ε.Υ.Δ., το οποίο θα έχουν 
συμπληρώσει οι Οικονομικοί Φορείς προκειμένου να παράσχουν τις απαιτούμενες 
πληροφορίες. Επίσης: 

- Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) και ο 
οποίος δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει ένα ΤΕΥΔ. 

- Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του αλλά στηρίζεται στις 
ικανότητες ενός ή περισσοτέρων άλλων οικονομικών φορέων, οφείλει να 
υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥΔ (Μέρος II Γ) διασφαλίζοντας ότι η αναθέτουσα 
αρχή θα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό/ά ΤΕΥΔ για κάθε έναν 
από τους οικονομικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται. 

- Όταν σε μία διαδικασία ανάθεσης συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη 
μορφή ένωσης ή κοινοπραξίας πρέπει να κατατίθεται για κάθε μέλος της 
ένωσης ή κοινοπραξίας, χωριστό ΤΕΥΔ. 

- Οι πληροφορίες που θα ζητηθούν από τους Οικονομικούς Φορείς να 
αποτυπώσουν στο ΤΕΥΔ, αφορούν α) πληροφορίες σχετικά με τον 
οικονομικό φορέα, β) πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους 
του οικονομικού φορέα, γ) πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις 
ικανότητες άλλων φορέων,  τους τυχόν λόγους αποκλεισμού και δ) τα 
κριτήρια επιλογής και ειδικά αν εκπληρώνονται όλα τα απαιτούμενα 
κριτήρια επιλογής. 

 
2. Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή. Περιλαμβάνει ιδίως τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα 
των προσφερόμενων υπηρεσιών και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 της 
διακήρυξης. 
Επιπλέον στο φάκελο θα περιλαμβάνεται: 
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α), όπως 
εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία θα δηλώνεται ότι το 
προσωπικό που θα απασχοληθεί στο έργο είναι προσωπικό του αναδόχου. 
 
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να 
αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους 
που προτείνουν. 
 
3. Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 
Η Οικονομική Προσφορά αφορά στο προτεινόμενο από τον υποψήφιο ανάδοχο 
τίμημα για το σύνολο του έργου χωρίς ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
Η τελική τιμή της οικονομικής Προσφοράς και κατ’ επέκταση και το Συμβατικό 
Τίμημα οφείλει να είναι εντός των ορίων του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού. 
Οποιαδήποτε έκπτωση στο συνολικό τίμημα θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να 
συνοδεύεται από επαρκή αιτιολόγηση. 
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Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για 
παράδοση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στην παρούσα. 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή 
δεν δίδεται ενιαία τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Προσφορές, που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες 
Προσφορές που δε δίνουν τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο 
νόμισμα, απορρίπτονται, επίσης, ως «απαράδεκτες». 
Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, 
εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο 
στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό 
ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του 
πέντε. 
Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα 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 εξηγήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.4412/2016. 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε οικονομικοί 
φορείς υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα 
δαπάνη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή οικονομική προσφορά, η οποία 
υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που 
αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους που έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί 
σχετικά για το σκοπό αυτό. 
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους 
όρους της παρούσας διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη 
χρόνου υποβολής των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
Ρητά δηλώνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο 
προσφορά. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως 
τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση «προσωρινό 
ανάδοχο», να υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 



  Σελίδα 
12 

 
  

εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74)  των 
ακόλουθων δικαιολογητικών:  

 
- ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 
 

I. Νομιμοποιητικά Έγγραφα: 
Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία  
καθώς  και τις μεταβολές του. 

II. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 
εξάμηνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα 
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει 
καταδικαστικές αποφάσεις, ο Υποψήφιος θα πρέπει να επισυνάπτει τις 
αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

III. Ισχύον Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού 
μητρώου που τηρείται στο κράτος – μέλος εγκατάστασης του οικονομικού 
φορέα, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό και το ειδικό 
επάγγελμά του. 

IV. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει 
εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό. 

V. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 
διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης 
ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

VI. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 
(ασφαλιστικές ενημερότητες) για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς 
προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς. Από τα περιεχόμενα των 
πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, 
έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ 
τουλάχιστον έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

VII. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, 
(φορολογική ενημερότητα), από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι 
ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, το οποίο χρειάζεται να είναι σε 
ισχύ τουλάχιστον έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
 

- ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

I. Νομιμοποιητικά Έγγραφα: 
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Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή 
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ): 

     α) Αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική 
ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον καταστατικό της συμμετέχουσας στο 
διαγωνισμό εταιρείας, συνοδευόμενο από το αντίστοιχο ΦΕΚ με τις τυχόν 
τροποποιήσεις αυτού ή τη δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ (άρθρο 2 
παρ. 1 του Ν. 4250 / Α’ / 26-03-2014). 

 
Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή 

ΕΕ):  
α) Επίσημο αντίγραφο του τελευταίου σε ισχύ κωδικοποιημένου καταστατικού 

της εταιρείας το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των τροποποιήσεων.  
β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 
 
Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: 
α) Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και 

πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται στις ανωτέρω υποπαραγράφους τα 
οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και 
από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή 
στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι 
λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. 

β) Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή 
πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες 
τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση 
του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, 
από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους 
καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα 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. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω 
κατηγορίες υποψηφίων. 

 
Για IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών:  
α) Επίσημο αντίγραφο του τελευταίου σε ισχύ κωδικοποιημένου καταστατικού 

της εταιρείας το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των τροποποιήσεων.  
β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην ένωση ή 
κοινοπραξία. 

 
Το Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με 
αντιπρόσωπο τους, ήτοι συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο η έγγραφη 
εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε 
δημόσια αρχή, πιο συγκεκριμένα:   
Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Ανωνύμων 
Εταιρειών), απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή 
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απόφαση του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου, κάθε προσφέροντος για 
την έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, για τον ορισμό του νομίμου 
εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο διαγωνισμό (εκτός εάν η 
εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή 
άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις).  
Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης 
της κοινοπραξίας. Σε περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση 
Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) η οποία θα αναφέρει: i. την έγκριση συμμετοχής στο 
διαγωνισμό, ii. την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς με τα υπόλοιπα μέλη της 
ένωσης τα οποία θα αναφέρονται ονομαστικά, iii. το μέρος της προμήθειας-
υπηρεσίας (ποσοστό συμμετοχής) που αναλαμβάνει κάθε μέλος της ένωσης στην 
εκτέλεση της προμήθειας-υπηρεσίας, iv. τον ορισμό νομίμου εκπροσώπου για το 
διαγωνισμό ή τον ορισμό κοινού νομίμου εκπροσώπου της ένωσης για το 
διαγωνισμό και τον τυχόν ορισμό αντικλήτου της ένωσης για το διαγωνισμό με 
πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, v. τον Συντονιστή/ επικεφαλή της ένωσης, vi. ότι τα 
μέλη της ένωσης που υπέβαλαν προσφορά ευθύνονται αλληλεγγύως, αδιαιρέτως 
και εις ολόκληρο έκαστο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, vii. ότι σε περίπτωση 
που επιλεγούν ως Ανάδοχοι, θα συστήσουν, εφόσον τους ζητηθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή, κοινοπραξία, viii. ότι η κοινοπραξία θα συσταθεί με σκοπό 
την προμήθεια που προβλέπει η παρούσα διακήρυξη διαγωνισμού, ή η εταιρεία 
θα συσταθεί με σκοπό μεταξύ άλλων την προμήθεια που προβλέπει η παρούσα 
διακήρυξη διαγωνισμού, και η σύμβαση θα υπογραφεί μετά την έκδοση αριθμού 
φορολογικού μητρώου από την αρμόδια φορολογική αρχή, ix. ότι τα μέλη της 
κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως, εξ ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου υπεύθυνα 
για την τήρηση των όρων της σύμβασης. 
II. Απόσπασμα ποινικού μητρώου το οποίο αφορά στους διαχειριστές και στο 

νόμιμο εκπρόσωπο για:  
α) τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε),  
β) τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε & Ε.Ε),  
γ) τις εταιρείες (ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών) Ι.Κ.Ε.  
Ειδικότερα για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε), το Απόσπασμα ποινικού 
μητρώου αφορά: 
α) τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο  και  
β)  όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 

III. Ισχύον Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού 
μητρώου που τηρείται στο κράτος – μέλος εγκατάστασης του οικονομικού 
φορέα, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό και το ειδικό 
επάγγελμά του. 

IV. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει 
εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό. 

V. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 
διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης 
ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 
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αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

VI. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 
(ασφαλιστικές ενημερότητες) για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς 
προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς. Από τα περιεχόμενα των 
πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, 
έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ 
τουλάχιστον έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης.  
Ειδικότερα: 
α) Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο. Ε.), ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε. Ε.), εταιρείες 
περιορισμένης ευθύνης (Ε. Π. Ε.), εταιρείες (ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών) Ι.Κ.Ε. και οι ανώνυμες εταιρείες (Α. Ε.), θα προσκομίσουν 
πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το 
απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 

VII. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, 
(φορολογική ενημερότητα), από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι 
ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις το οποίο χρειάζεται να είναι σε 
ισχύ τουλάχιστον έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 
παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που 
είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 
παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. 
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά 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 ειδοποίησης σε αυτόν.  
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το ΤΕΥΔ, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή δεν 
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των Ν. 4412/16 ο 
προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και 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 βάσει τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες 
δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 
 
 
ΆΡΘΡΟ 8ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. 
Οι επαγγελματικές ικανότητες των συμμετεχόντων αποδεικνύονται με ποινή 
αποκλεισμού με την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών ως κατωτέρω: 
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1. Φωτοαντίγραφα του πτυχίου και της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από το 
αρμόδιο Επιμελητήριο του Χημικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού 
Πολυτεχνικής Σχολής και βεβαίωση ασφαλιστικών εισφορών από το ΤΣΜΕΔΕ, 
του προηγούμενου και τρέχοντος έτους από την σύμβαση. 
2. Για την απόδειξη της εμπειρίας του υποψήφιου αναδόχου (και των μελών σε 
περίπτωση κοινοπραξίας), απαιτείται να επισυνάψει βεβαιώσεις πενταετούς 
εμπειρίας (Συμβάσεις, Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών) σε ανάλογα Δ. 
Κολυμβητήρια.  
Η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αναγράφονται στο άρθρο 
αυτό και σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού καθιστά την προσφορά 
απορριπτέα. Όλα τα ανωτέρω υποβάλλονται στο φάκελο της Τεχνικής 
προσφοράς. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% του 
προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 72 του 
Ν.4412/2016 και θα έχει ισχύ για τουλάχιστον 150 ημέρες από την ημερομηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
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. 
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του 
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που 
αναφέρονται στα άρθρα 1.Β, 6.Γ και 8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα 
προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 
υπογραφή της σύμβασης. 
 Ο ανάδοχος στον οποίο γίνεται η κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται να 
καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό 
ίσο με το 5% του προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης συντάσσονται κατά τον τύπο που 
ισχύει στο Δημόσιο και κατατίθενται υπό μορφή εγγυητικής επιστολής 
αναγνωρισμένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ ή γραμματίου σύστασης 
παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή επίσης τραπεζική 
επιταγή στο όνομα του Νομικού Προσώπου. 
Επισημαίνεται ότι η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να περιέχει επακριβώς το 
σύνολο των όρων που θα αναφέρονται στο σχετικό υπόδειγμα που θα αποτελέσει 
ενιαίο σύνολο με τη διακήρυξη, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς. Στην 
περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 
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ΑΡΘΡΟ 10ο ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, 
αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τακτικό χρηματικό ένταλμα, 
που θα εκδίδει η Υπηρεσία στο όνομα του δικαιούχου, κάθε μήνα κατόπιν της 
υποβολής του ανάλογου παραστατικού που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες έκαστου 
μήνα. 
Η αρμόδια επιτροπή για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών θα συντάσσει κάθε 
μήνα σχετικό πρακτικό καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών, κατόπιν υποβολής των 
καταστάσεων μισθοδοσίας & ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού που 
απασχολείται στο έργο, το οποίο θα διαβιβάζει στο λογιστήριο του Ο.Π.Α.Ν. για 
την πληρωμή του αναδόχου με φροντίδα του εν λόγω Τμήματος. 
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι 
και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο 
και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος 
της εντολής. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
Η Παροχή Υπηρεσιών συντήρησης των μηχανολογικών εγκαταστάσεων του 
Δημοτικού Κολυμβητηρίου, θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 
προκήρυξη, με όσα θα περιληφθούν στη σύμβαση, με τις επί μέρους εντολές - 
οδηγίες της αρμόδιας επιτροπής και με τις διατάξεις περί προμηθειών του 
δημοσίου. 
Σε περιπτώσεις που παρατηρείται μη ικανοποιητική ανταπόκριση του αναδόχου 
στην εκτέλεση παροχής των από τη σύμβαση προβλεπομένων υπηρεσιών η 
υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης, καθώς 
και κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής του. 
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της 
διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 
χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.  
Οι ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 2018 του Ν.4412/2016, υπολογίζονται 
ως εξής:  
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 
50% της προβλεπόμενης διάρκειας των τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της 
αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής 
αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,  
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς 
ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,  
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι 
ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της 
σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές 
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προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες 
παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει 
εκτελεστεί πλήρως.  
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του 
αναδόχου.  
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να 
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 
Στη σύμβαση που θα συνάψει ο Ο.Π.Α.Ν.  με τον ανάδοχο θα περιλαμβάνεται και 
ειδικός όρος για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής 
νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και 
πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. 
Όταν η υπηρεσία ή η αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης καλής εκτέλεσης του 
έργου, διαπιστώνουν παραβάσεις όλων των όρων κατά τη διάρκεια υλοποίησης 
του έργου, η σύμβαση καταγγέλλεται. 
Μετά την καταγγελία, τα δικαιώματα του αναδόχου που απορρέουν από τη 
σύμβαση δεν ικανοποιούνται, καταβάλλονται, όμως, από τον αποδέκτη των 
υπηρεσιών οι αποδοχές στους εργαζόμενους και αποδίδονται οι ασφαλιστικές 
τους εισφορές. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι 
αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της 
επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη 
σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα 
φυσικά γεγονότα, θεομηνία, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε 
περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, 
αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του 
προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στη περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος 
ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να 
υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα 
προσαρμοζόμενος ανάλογα. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
συνεργάζεται στενά με το Νομικό Πρόσωπο, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη 
του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του σχετικά με την εκτέλεση του έργου. 
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές που περιγράφονται στη μελέτη και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας. 
3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την 
τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας 
περί υγείας και ασφάλειας του απασχολούμενου από αυτήν προσωπικού και 
πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. 
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4. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους από 
το απασχολούμενο από αυτήν προσωπικό, υποχρεούται μόνη αυτή προς 
αποκατάστασή της. 
5. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο του έργου σε οποιοδήποτε τρίτο, 
καθώς και των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση 
που θα συναφθεί μεταξύ αυτής και του Ο.Π.Α.Ν.. 
6. Οι πάσης φύσεως αποδοχές καθώς και ασφαλιστικές εισφορές του 
απασχολούμενου προσωπικού βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 
7. Μισθός και λοιπές εργοδοτικές εισφορές βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
8. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη που θα 
προκληθεί από εργατικό ή μη ατύχημα στο προσωπικό που απασχολεί για την 
υλοποίηση του συμβατικού έργου. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο 
Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη 
γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που 
θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων 
του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει οποιοδήποτε 
έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται με το έργο που θα εκτελέσει χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Ο.Π.Α.Ν.. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 16ο ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 
Ο Ανάδοχος του έργου και ο Ο.Π.Α.Ν. θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε 
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της 
ισχύος της σύμβασης. 
Για κάθε διαφωνία που θα ανακύψει σχετικά με την παρούσα προκήρυξη ή την 
σύμβαση που θα υπογραφεί, καθώς και με την εκτέλεση αυτής, αρμόδια είναι τα 
ελληνικά δικαστήρια. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  
Η παρούσα έχει θέση διακήρυξης, περίληψη της οποίας θα αναρτηθεί στον πίνακα 
ανακοινώσεων του Ν.Π.Δ.Δ., στο ΚΗΜΔΗΣ, στη Διαύγεια και στο δικτυακό του 
τόπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο N. 4412 / 2016. 
 
 

Η Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Ν. 
 
 

Σταυρούλα Αντωνάκου 
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