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ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΠΙΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ 
ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΟΤ ΔΙΑΦΕΙΡΙΖΕΣΑΙ Ο Ο.Π.Α.Ν. 

 
 

 
 

Η ΔΑΠΑΝΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 52.950,00€ 

ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ Υ.Π.Α. ΘΑ ΚΑΛΤΥΘΕΙ ΑΠΟ ΣΟN Κ.Α.Ε. 00.6131  ΣΟΤ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΟΤ Ο.Π.Α.Ν.. 

(Πύςτωςη ποςού 23.000,00€, ςε βϊροσ του ΚΑΕ 00.6131 ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α., ϋχει 

εγγραφεύ ςτον προώπολογιςμό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού ϋτουσ 2017. Πύςτωςη ύψουσ 

29.950,00 ευρώ θα προβλεφθεύ και θα διατεθεύ από τον εγκεκριμϋνο προώπολογιςμό του 

Ο.Π.Α.Ν. όπωσ αυτόσ θα προκύψει για το ϋτοσ 2018.)  

 

 

 
ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ: ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ 

ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΗΝ ΦΑΜΗΛΟΣΕΡΗ ΣΙΜΗ  

 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ: 

1. τοιχεύα των προσ παροχό υπηρεςιών  

2. Σεχνικό περιγραφό (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄) 

3. Ενδεικτικόσ προώπολογιςμόσ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄) 

4. Γενικό και ειδικό υγγραφό υποχρεώςεων (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄) 
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ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ     
   
Ν.Π.Δ.Δ. 
ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, 
ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΕΟΛΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Πειραιϊσ, 12/05/2017 
 
 
Εργαςύα: «Επιςταςύα του Αθλητικού 
Κϋντρου που διαχειρύζεται ο Ο.Π.Α.Ν.» 
CPV: 45212290-5 
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ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΩΝ ΠΡΟ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Ο Ανϊδοχοσ θα αναλϊβει την επιςταςύα του Αθλητικού 

Κϋντρου που διαχειρύζεται ο Ο.Π.Α.Ν.. 

ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ υνοπτικόσ διαγωνιςμόσ με κριτόριο κατακύρωςησ την 
χαμηλότερη τιμό 
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
 

Δώδεκα (12) μόνεσ. 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
 

Προώπολογιςμόσ: 42.701,61 €  
(προώπολογιςμόσ με Υ.Π.Α 52.950,00 €) 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΕΙ ΚΑΕ: 00.6131 

ΚΡΑΣΗΕΙ - ΥΟΡΟ Υόροσ ειςοδόματοσ 20% (για φυςικϊ πρόςωπα) ό 8% 
0,06% σπέρ της Ενιαίας Αρτής Δημοσίων Σσμβάσεων, άρθρο 

375 παρ. 7 τοσ Ν. 4412/2016 καθώς και κάθε άλλη νόμιμη 

κράτηση σύμυωνα με την ιστύοσσα νομοθεσία. 

Ο Υ.Π.Α. βαρύνει  τον Ο.Π.Α.Ν. & υπολογύζεται 
ςτο ςύνολο τησ προςφορϊσ 

Α: ΣΙΜΗ 42.701,61 €  (ςυμπεριλαμβϊνονται κρατόςεισ)  

Β: Υ.Π.Α. 10.248,39 €                                                        

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ:  (Α+Β) 52.950,00 € 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 
 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ   
Η παρούςα Σεχνικό Έκθεςη αφορϊ ςτην εκ μϋρουσ του Ο.Π.Α.Ν. ςύναψη ςύμβαςησ 

εργαςιών με ανϊδοχο ανϊλογων προςόντων με αντικεύμενο την παροχό εργαςιών 

επιςταςύασ του Αθλητικού Κϋντρου που διαχειρύζεται ο Ο.Π.Α.Ν.. 

 Ο Οργανιςμόσ Πολιτιςμού Αθλητιςμού & Νεολαύασ του Δόμου Πειραιϊ (Ο.Π.Α.Ν.) 

ςυςτϊθηκε από τροποπούηςη τησ ςυςτατικόσ πρϊξησ του «Αθλητικού Οργανιςμού Δόμου 

Πειραιϊ» (ΥΕΚ 504/τ. Β΄/11.07.1991) όπωσ τροποποιόθηκε με το ΥΕΚ 1533/τ. 

Β΄/27.06.2011). τον Ο.Π.Α.Ν. μεταφϋρθηκαν εκτόσ από τον τομϋα Αθλητιςμού που όδη 

περιλαμβανόταν ςτουσ ςκοπούσ του, αρμοδιότητεσ που μϋχρι πρότινοσ αςκούςε η λυθεύςα 

πλϋον Κοινωφελόσ Δημοτικό Επιχεύρηςη Πολιτιςτικόσ Ανϊπτυξησ Πειραιϊ (ΚΟΔΕΠΑΠ ) και 

αφορούν τουσ τομεύσ Πολιτιςμού και Παιδεύασ.  

 Επιπροςθϋτωσ, με την υπ΄αρ. 505/2011 Απόφαςη του Δημοτικού υμβουλύου του 

Δόμου Πειραιϊ, παραχωρόθηκαν ςτον Ο.Π.Α.Ν. για χρόςη & εκμετϊλλευςη, ακύνητα του 

Δόμου για την εξυπηρϋτηςη των ςκοπών του Νομικού Προςώπου, που ςυνοπτικϊ αφορούν, 

τρύα (3) θϋατρα ϋνα εκ των οπούων εύναι το «Βεϊκειο», ϋνα (1) Αθλητικό Πολιτιςτικό Κϋντρο 

και μια (1) Δημοτικό Κινηματογραφικό Αύθουςα, καθώσ επύςησ & δυο αύθουςεσ τησ 

Δημοτικόσ Πινακοθόκησ Πειραιϊ για χρόςη, ςύμφωνα με την υπ΄αρ. 61/2012 Απόφαςη του 

Δημοτικού υμβουλύου. 

Ακολούθηςε η υπ΄αρ. 352/10-07-2013 Απόφαςη του Δημοτικού υμβουλύου και η 617/15-

11-2013 ςυμπληρωματικό τησ, ςύμφωνα με τισ οπούεσ παραχωρόθηκε ςτον Ο.Π.Α.Ν. για 

χρόςη και εκμετϊλλευςη και το Δημοτικό Θϋατρο Πειραιϊ. 

 Λαμβϊνοντασ υπόψη ότι ο Οργανιςμόσ Εςωτερικόσ Τπηρεςύασ του Νομικού Προςώπου 

δημοςιεύθηκε ςτο ΥΕΚ 950/τ.Β΄/22-10-1997, χρονολογύα που το Νομικό Πρόςωπο 

δραςτηριοποιούταν μόνο ςτον τομϋα του Αθλητιςμού, καθύςταται αυτονόητο το γεγονόσ 

ότι ο Οργανιςμόσ  Πολιτιςμού Αθλητιςμού & Νεολαύασ (Ο.Π.Α.Ν.), ϋχει νϋεσ και διευρυμϋνεσ 

πλϋον ανϊγκεσ όπωσ αυτϋσ διαμορφώθηκαν μετϊ την προςαρμογό των Δόμων ςτο 

Πρόγραμμα Καλλικρϊτησ. Για να μπορϋςει να λειτουργόςει τισ Διευθύνςεισ του & να 

εκπληρώςει τουσ ςκοπούσ του, ςτο πλαύςιο των αρμοδιοτότων του ςτον τομϋα του 

Αθλητιςμού χρειϊζεται προςωπικό το οπούο θα ςυντηρεύ και θα επιβλϋπει το 

παραχωρημϋνο από το Δόμο Πειραιϊ Αθλητικό Κϋντρο που διαχειρύζεται και θα φροντύζει 

για την κανονικό λειτουργύα όλου του Αθλητικού Κϋντρου τησ Πλαζ Βοτςαλϊκια, το 
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οπούο ϋχει ϋκταςη ςυμπεριλαμβανομϋνου του μηχανοςταςύου 6.000 τ.μ. και περιλαμβϊνει 

εκτόσ από το Δημοτικό Κολυμβητόριο και όλουσ τουσ εξωτερικούσ χώρουσ & εξωτερικϊ 

γόπεδα και ςυγκεκριμϋνα δύο (2) γόπεδα τϋνισ, ϋνα (1) γόπεδο μπϊςκετ, ϋνα (1) γόπεδο 

beach volley, δύο (2) γόπεδα 5Φ5, και αριθμεύ περύπου 4.000 μϋλη ετηςύωσ. 

 Ο Ο.Π.Α.Ν. ωσ υφιςτϊμενο προςωπικό διαθϋτει μόνο οκτώ (8) ϊτομα, επτϊ (7) από 

αυτϊ ειδικοτότων Δ.Ε. Διοικητικού, Γραμματϋων και ϋνα (1) ϊτομο εύναι Τ.Ε. Γενικών 

Καθηκόντων. τον Ο.Π.Α.Ν. δεν υπηρετεύ κανεύσ υπϊλληλοσ αντύςτοιχησ ειδικότητασ  που θα 

μπορούςε να  παρϋχει αυτϋσ τισ εργαςύεσ, οι οπούεσ δεν ανϊγονται ςτα ςυνόθη καθόκοντα 

των υπαλλόλων που υπηρετούν ςτον Οργανιςμό, γεγονόσ που αποδεικνύεται και από τον 

ΟΕΤ του Ο.Π.Α.Ν. (ΥΕΚ 191/τ. β΄/04-02-2013).  

 ύμφωνα με τα ανωτϋρω καθύςταται αδύνατο να καλυφθούν οι ανϊγκεσ του 

Οργανιςμού και να εξαςφαλιςθεύ η εύρυθμη λειτουργύα του με το υπϊρχον προςωπικό διότι 

εκτόσ τησ υποςτελϋχωςησ του Οργανιςμού ςε προςωπικό, οι ειδικότητεσ των 

υπηρετούντων υπαλλόλων δεν προςιδιϊζουν των υπηρεςιών που απαιτούνται για την 

ομαλό λειτουργύα του Αθλητικού Κϋντρου και δεν ϊπτονται των αρμοδιοτότων τουσ.  

 Ο Ο.Π.Α.Ν.  παρϊλληλα ϋχει καταβϊλλει από την πλευρϊ του κϊθε δυνατό προςπϊθεια 

για την ςτελϋχωςη του Οργανιςμού και ςυγκεκριμϋνα, κατόπιν εμπεριςτατωμϋνησ 

αιτιολογικόσ του ϋκθεςησ προσ το Τπουργεύο Διοικητικόσ Μεταρρύθμιςησ, διατηρόθηκαν 

ςτον ΟΕΤ του Ο.Π.Α.Ν. δϋκα ϋξι (16) κενϋσ οργανικϋσ θϋςεισ (ΥΕΚ 3206/τ.β΄/30-11-2012). 

Παρόλα αυτϊ όμωσ με το υπ' αρ. πρωτ. 2.128/2013 αύτημϊ του για κϊλυψη ϊμεςων και 

λειτουργικών αναγκών (αρθ. 80, 81, 82, 90, 91 και 93 του Ν. 4172/2013) με ςειρϊ 

προτεραιότητασ, ενόργηςε για την κϊλυψη κϊποιων εξ αυτών, όμωσ μϋχρι και ςόμερα δεν 

ϋχει λϊβει κϊποια ενημϋρωςη. την ςυνϋχεια ακολούθηςε η εγκύκλιοσ ΔΙΔΑΔ/Υ.42Α/295 

του Τπουργεύου Εςωτερικών και Διοικητικόσ Αναςυγκρότηςησ  περύ αποςτολόσ αιτημϊτων 

για κϊλυψη ϊμεςων λειτουργικών αναγκών ςε προςωπικό, εύτε μϋςω τησ πλόρωςησ κενών 

οργανικών θϋςεων, όπου αυτϋσ υπϊρχουν, εύτε μϋςω τησ αναςύςταςησ θϋςεων ό κλϊδων ό 

και τησ ςύςταςησ προςωποπαγών θϋςεων, από προςωπικό που τϋθηκε ςε διαθεςιμότητα 

και ο Οργανιςμόσ υπϋβαλλε ξανϊ αύτημα ςτο πλαύςιο τησ ανωτϋρω εγκυκλύου (αρ. πρωτ. 

457 & 458/18-03-205) για την κϊλυψη κϊποιων ϋςτω ειδικοτότων που απαιτούνται για την 

ομαλό λειτουργύα του, για το οπούο και για αυτό μϋχρι και ςόμερα δεν ϋχουμε καμύα 

ενημϋρωςη για την εξϋλιξό του. Επύςησ με την υπ΄ αρ. 44/2016 Απόφαςη του Διοικητικού 

του υμβουλύου ο Ο.Π.Α.Ν. υπϋβαλλε αύτημα προσ το Δόμο Πειραιϊ για μετακύνηςη 

προςωπικού ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 15 του Ν. 4257/2014 (ΤΕΚ 93 Α΄), που 

όμωσ αφορϊ και αυτό ςε Διοικητικό προςωπικό που ϋχει ϊμεςη ανϊγκη ο Ο.Π.Α.Ν. διότι ςτο 

Δόμο Πειραιϊ δεν υπϊρχει προςωπικό που θα μπορούςε να καλύψει τισ ανϊγκεσ μασ ςε  

επιςταςύα του Αθλητικού Κϋντρου.  

 Επύςησ, με την εγκ.4/οικ.2395/26.01.2016 ΤΠ.Ε.Δ.Α με την οπούα καλούνταν οι ΟΣΑ 

να αποςτεύλουν ςτο ΤΠ.Ε.Δ.Α. τα αιτόματϊ τουσ ςε τακτικό προςωπικό ΠΕ και ΣΕ το 

Νομικό Πρόςωπο απϋςτειλε ςχετικό αύτημα για τισ κενϋσ οργανικϋσ θϋςεισ που διαθϋτει 

ςτον ΟΕΤ των παραπϊνω κατηγοριών. Από τισ θϋςεισ αυτϋσ  μόνο  η  μύα εξ’ αυτών αφορϊ 

τεχνικό προςωπικό, του οπούου τα προςόντα ςε κϊθε περύπτωςη δεν μπορούν να καλύψουν 

το μϋγεθοσ των εξειδικευμϋνων αναγκών του οργανιςμού. 
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 Επύςησ όπωσ ϋχει κριθεύ και από το VII Σμόμα του Κλιμακύου προληπτικού ελϋγχου 

δαπανών του Ελεγκτικού υνεδρύου, τα δημοτικϊ νομικϊ πρόςωπα  δημοςύου δικαύου που 

ςυςτόνονται και λειτουργούν, ςύμφωνα με το ϊρθρο 239 του Δημοτικού και Κοινοτικού 

Κώδικα (Ν.3463/2006), με ςκοπό την οργϊνωςη και λειτουργύα οριςμϋνησ δημοτικόσ ό 

κοινοτικόσ υπηρεςύασ, οργανώνονται με βϊςη τη ςυςτατικό τουσ πρϊξη και τον κανονιςμό 

λειτουργύασ τουσ, με τα οπούα καθορύζεται μεταξύ ϊλλων, η ςύνθεςη, αρμοδιότητα και 

λειτουργύα των διοικητικών, οικονομικών και ϊλλων υπηρεςιών τουσ και ο αριθμόσ των 

θϋςεων του υπηρετούντοσ ςε αυτϋσ προςωπικού τουσ και αςκούν τισ αρμοδιότητεσ τουσ, 

ςύμφωνα με τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ των νόμων και των κανονιςτικών διατϊξεων, 

λαμβϊνοντασ  υπόψη, τουσ διαθϋςιμουσ πόρουσ για την κϊλυψη τησ εκϊςτοτε 

αρμοδιότητασ, καθώσ και την ανϊγκη οργϊνωςησ των παρεχόμενων από αυτϊ υπηρεςιών 

κατϊ τρόπο ώςτε να διαςφαλύζεται η επϊρκεια, η ποιότητα και η αποτελεςματικότητα τουσ 

και με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρϋτηςη των αναγκών των κατούκων του οικεύου ΟΣΑ. 

Επύςησ, με την ύδια πρϊξη ϋχει κριθεύ ότι εύναι δυνατό ςτο βαθμό που αυτό επιβϊλλεται από 

τισ αρχϋσ τισ αναγκαιότητασ και αποδοτικότητασ, η ανϊθεςη ςε τρύτουσ ιδιώτεσ, φυςικϊ η 

νομικϊ  πρόςωπα, εύτε εργαςιών ειδικόσ φύςεωσ για την εκτϋλεςη των οπούων απαιτεύται 

προςωπικό με εξειδικευμϋνεσ γνώςεισ και εμπειρύα, που δεν διαθϋτει ςε κϊθε περύπτωςη το 

όδη υπηρετούν προςωπικό, εύτε εργαςιών που εμπύπτουν μεν ςτα καθόκοντα του 

υπηρετούντοσ προςωπικού τουσ, το οπούο όμωσ ενόψει των εκϊςτοτε ςυγκεκριμϋνων 

ςυνθηκών δεν επαρκεύ ό αδυνατεύ να εκτελϋςει. 

   

 Η Τπηρεςύα μασ από ϋρευνα αγορϊσ που διενόργηςε αλλϊ και ϋχοντασ υπόψη τουσ 

διαγωνιςμούσ που ϋχουν διενεργηθεύ ϋωσ και ςόμερα καθώσ και την εξαιρετικϊ δύςκολη 

οικονομικό κατϊςταςη που ϋχει περιϋλθει η χώρα μασ, ςυνϋταξε τον ενδεικτικό 

προώπολογιςμό των εν λόγω εργαςιών βϊςει τησ Εθνικόσ υλλογικόσ ύμβαςησ Εργαςύασ, ο 

οπούοσ κατ΄ εφαρμογό τησ αρχόσ τησ οικονομικότητασ που επιβϊλλει η λειτουργύα των 

Ν.Π.Δ.Δ. εύναι ςυμφερότεροσ από το κόςτοσ προςωπικού οκτϊμηνου προςωπικού Ι.Δ.Ο.Φ.  

όπωσ αποδεικνύεται από τα ςτοιχεύα που παραθϋτονται ςτον παρακϊτω πύνακα:  

 

Προςωπικό  Ι.Δ. Ο.Φ. Κόςτοσ 8 μηνών 

 

ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΟΣΟΤ ΑΠΑΧΟΛΗΗ 8ΜΗΝΩΝ  

7 ΗΜΕΡΕ Χ 21 ΩΡΕ = 147 ΩΡΕ / 40 ΩΡΕ = 3,68 ΑΣΟΜΑ (ΆΡΑ 4) 

ΜΗΝΙΑΙΕ ΑΠΟΔΟΧΕ ΒΑΙΚΟΤ ΜΙΘΟΤ =  4 * 850,00€ = 3.400,00€ 

ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΑΤΞΗΕΙ ΝΤΧΣΕΡΙΝΩΝ, ΚΤΡΙΑΚΕ ΚΙ ΑΡΓΙΕ 

ΤΝΟΛΙΚΕ ΜΗΝΙΑΙΕ ΑΠΟΔΟΧΕ (4 ΑΣΟΜΩΝ) 3.400,00€+88,32€+24,32€+58,24€ = 3.570,88€ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ ΑΔΕΙΑ 3.570,88/25*16 = 2.285,44€ 

ΚΟΣΟ ΜΙΚΣΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 8 ΜΗΝΟΤ = 8*3.570,88+2.285,44= 30.852,48€ 

ΕΡΓΟΔΟΣΙΚΕ ΕΙΦΟΡΕ = 30.852,48 * 27% = 8.330,17€ 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΟΠΑΝ ΣΟ 8ΜΗΝΟ = 30.852,48 + 8.330,17 = 39.182,65 € 

ΑΝΑΓΩΓΗ Ε 12 ΜΗΝΟ = 39.182,65/ 8 *12 = 58.773,96 € 

 

 Εν τοισ πρϊγμαςι όμωσ το προςωπικό αυτό θα κϊλυπτε τισ ανϊγκεσ του 

Οργανιςμού για κατ΄ ανώτερο οκτώ (8) μόνεσ δύχωσ  να εξαλεύφει το πρόβλημα διότι 
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για τϋςςερεισ (4) μόνεσ τουλϊχιςτον (ο ετόςιοσ προγραμματιςμόσ προςλόψεων 

πραγματοποιεύται το Υεβρουϊριο και η ϋγκριςη των θϋςεων δύνεται περύπου το 

μόνα Ιούλιο) το Αθλητικό Κϋντρο με τα τόςα μϋλη του και τισ πολυϊριθμεσ ανϊγκεσ 

του ςε εργαςύεσ επιςταςύασ, θα αδυνατούςε να εξυπηρετόςει τα μϋλη του και δεν θα 

λειτουργούςε εύρυθμα.  

 το ςημεύο αυτό θα πρϋπει να ςημειωθεύ ότι λόγω τησ θϋςεώσ του (Πλαζ Βοτςαλϊκια), 

τουσ μόνεσ από Απρύλιο μϋχρι Οκτώβριο η μεγϊλη προςϋλευςη κοινού δημιουργεύ πολλϊ και 

πολυπούκιλα προβλόματα ςτο Αθλητικό Κϋντρο. 

Για όλουσ τουσ παραπϊνω λόγουσ, ο Οργανιςμόσ για να καλύψει τισ ανϊγκεσ του ςε  

επιςταςύα όλου του Αθλητικού Κϋντρου που διαχειρύζεται, ςυνολικόσ ϋκταςησ 6.000 τ.μ., θα 

προχωρόςει ςτην επιλογό αναδόχου με υνοπτικό διαγωνιςμό με κριτόριο κατακύρωςησ 

την χαμηλότερη τιμό. 

 

Άρθρο 1ο  

Για την εκτϋλεςη των καθηκόντων ο ανϊδοχοσ θα πρϋπει να εξαςφαλύζει ότι το ϋργο τησ 

επιςταςύασ του Αθλητικού Κϋντρου θα εύναι καθημερινό και θα εκτελεύται επύ 21 ώρεσ 

ημερηςύωσ (μονό βϊρδια) που θα περιλαμβϊνει τισ κϊτωθι εργαςύεσ: 

1. Έλεγχοσ και ςυντόρηςη όλου του Αθλητικού Κϋντρου για φθορϋσ για τισ οπούεσ 

υποχρεούται εφόςον αυτϋσ εύναι μικρόσ κλύμακασ ςτην επιςκευό τουσ.  

2. Εργαςύεσ ςυντόρηςησ, ϋλεγχο και επιδιόρθωςη φθορών των υπόλοιπων αθλητικών 

χώρων το Κϋντρου και ςυγκεκριμϋνα των δύο (2) γηπϋδων τϋνισ, του γηπϋδου 

μπϊςκετ, του γηπϋδου beach volley, των δύο (2) γηπϋδων 5Φ5 καθώσ και 

ςυμμετοχό ςε εργαςύεσ ϋκτακτεσ. 

3. Σοποθϋτηςη ιςοθερμικών καλυμμϊτων πιςύνασ ώςτε ςτισ 7:00 π.μ. να εύναι ϋτοιμο 

τοποθετώντασ παρϊλληλα με επιμϋλεια ςημαιϊκια - διαδρομϋσ ανϊλογα με το 

πρόγραμμα τησ ημϋρασ το οπούο και θα του επιδύδεται από τον Τπεύθυνο 

λειτουργύασ που θα του γνωςτοποιηθεύ από τον Ο.Π.Α.Ν.. Μετϊ τισ 23:00μμ θα 

πρϋπει να φροντύζει για την από τοποθϋτηςη υδροκυματικών διαδρομών 

κολύμβηςησ – τϋρματα υδατοςφαύριςησ καθώσ και από τοποθϋτηςη ιςοθερμικών 

καλυμμϊτων. 

4. Έλεγχοσ ςε καθημερινό βϊςη τησ θερμοκραςύασ τησ πιςύνασ (μικρό – μεγϊλη). 

5. Ηλεκτρονικό μϋτρηςη καθημερινϊ ph και χλωρύου. 

6. Έλεγχοσ όλου του Αθλητικού Κϋντρου για την διαςφϊλιςη τησ εύρυθμησ 

λειτουργύασ του (φώτα, προβολεύσ, ντουζ κ.λπ.) επεμβαύνοντασ επιδιορθώνοντασ.  

7. Καθημερινϊ οφεύλει να καταγρϊφει όλεσ τισ φθορϋσ ό βλϊβεσ που διαπιςτώνει κατϊ 

τον ϋλεγχο που θα πραγματοποιεύ ςτο Αθλητικό Κϋντρο. Κατόπιν υποχρεούται να 

το γνωςτοποιεύ ςτον Τπεύθυνο λειτουργύασ. την περύπτωςη που απαιτούνται 

υλικϊ για την αποκατϊςταςό τουσ, τότε αναφϋρονται αναλυτικϊ τα προσ 

προμόθεια από των Ο.Π.Α.Ν. εύδη. Εφόςον η επιδιόρθωςη δεν μπορεύ να γύνει από το 

προςωπικό του Αναδόχου τότε θα αναφϋρονται οι λόγοι που δεν επιτρϋπουν την 

αποκατϊςταςη τουσ, από το προςωπικό του Αναδόχου.  

8. Σον προληπτικό ϋλεγχο πυραςφϊλειασ. 

9. Σην ϊμεςη παρϋμβαςη ςε περύπτωςη πυρκαγιϊσ ό ϊλλησ ϋκτακτησ ανϊγκησ. 
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10. Σην ςυνδρομό ςτα όργανα του κρϊτουσ και του Ο.Π.Α.Ν. ςε περύπτωςη ϋκτακτων 

αναγκών (ςειςμόσ, εκκϋνωςη κτιρύου κ.λπ.). 

11. Σην λόψη όλων των αναγκαύων μϋτρων ςε περιπτώςεισ απειλητικών 

τηλεφωνημϊτων για ύπαρξη εκρηκτικών μηχανιςμών ό ϊλλησ απειλόσ. 

12. Έλεγχο θερμοκραςιών (Δεξαμενών – παροχόσ ντουσ). 

13. Διαχεύριςη αθλητικών χώρων ςτο αθλητικό κϋντρο και ϊνοιγμα κλεύςιμο 

προβολϋων των γηπϋδων (τϋνισ, 5Φ5, Μπϊςκετ, beach volley κ.λπ.) καθώσ και 

ϊνοιγμα – κλεύςιμο φώτων κολυμβητηρύου). 

14. Οπτικό ϋλεγχο μηχανοςταςύου – αντλιοςταςύου κολυμβητηρύου. 

15. Πυρόςβεςη (ενημερωτικϊ ςεμινϊρια). 

16. Σην αποτροπό δημιουργύασ επειςοδύων ό κινδύνου για τουσ αθλητϋσ, για το πϊςησ 

κατηγορύασ προςωπικό του Αθλητικού Κϋντρου και των υπαρχόντων 

μηχανημϊτων, εγκαταςτϊςεων, επύπλων και ϊλλου εξοπλιςμού. 

17. ε περύπτωςη πρόκληςησ επειςοδύων λόγω ςυνϊθροιςησ πλόθουσ ό υπϊρξεωσ 

κινδύνου, θα παρεμβαύνει ϊμεςα με ςκοπό την προςταςύα των αθλητών και του 

προςωπικού ενημερώνοντασ την διούκηςη του Ο.Π.Α.Ν. και τισ αρμόδιεσ 

αςτυνομικϋσ αρχϋσ για κϊθε παρϊνομη ενϋργεια που υποπύπτει ςτην αντύληψό του. 

18. Σην απαγόρευςη τησ ειςόδου αυτοκινότων ό οχημϊτων που δεν ϋχουν ςχετικό 

ϊδεια ειςόδου. 

19. Σον ϋλεγχο τησ παρϊνομησ ςτϊθμευςησ εντόσ των χώρων του Αθλητικού Κϋντρου 

όπωσ θα καθοριςτεύ από την Διούκηςη του Ο.Π.Α.Ν.. 

 

Άρθρο 2ο  

Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται όπωσ προβαύνει το ταχύτερο δυνατό μόλισ ειδοποιεύται από τον 

Ο.Π.Α.Ν. για ϋκτακτη βλϊβη, ςτην αποκατϊςταςό τησ. Η αποκατϊςταςη ςυνόθων βλαβών 

περιλαμβϊνεται ςτισ υποχρεώςεισ του Αναδόχου.  

 

 

 Άρθρο 3ο  

Με την ανϊληψη των καθηκόντων του, ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να προβεύ ςε ϋλεγχο 

και δοκιμό όλων των εγκαταςτϊςεων και ςυςκευών και ςτην καταγραφό των ελλεύψεων 

και των απαραύτητων αναλώςιμων και ανταλλακτικών ώςτε, να προτεύνει ςτον 

επιβλϋποντα την αγορϊ τουσ το ςυντομότερο δυνατόν. Καθώσ επύςησ και τον τρόπο 

βελτύωςησ τησ λειτουργύασ των εγκαταςτϊςεων.  

 

Άρθρο 4ο 

 Σισ ύδιεσ ενϋργειεσ πρϋπει να εκτελϋςει ο ανϊδοχοσ και μετϊ την ςυμπλόρωςη ενόσ ϋτουσ, 

οπότε και θα πρϋπει να παραδώςει το κτύριο  ςτην υπηρεςύα ςε πολύ καλό κατϊςταςη.  

Σισ παρατηρόςεισ του αυτϋσ και οτιδόποτε ϊλλο ςχετικό, ο ανϊδοχοσ καταχωρεύ ςε βιβλύο 

ςυντόρηςησ. το βιβλύο αυτό ο ανϊδοχοσ, εκτόσ των ανωτϋρω πρϋπει να καταχωρεύ τισ 

ημερόςιεσ ενϋργειεσ, ανεκτϋλεςτεσ εργαςύεσ, ημιτελεύσ καθώσ και τουσ λόγουσ για τουσ 

οπούουσ αυτϋσ δεν ϋχουν εκτελεςτεύ.  
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Άρθρο 5ο 

Ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να προτεύνει ςτην υπηρεςύα την αγορϊ των απαραιτότων 

υλικών και το κόςτοσ απόκτηςόσ τουσ και μετϊ την ϋγκριςη από τον επιβλϋποντα και την 

αγορϊ από τον Ο.Π.Α.Ν. των υλικών να προβαύνει ςτην αποκατϊςταςη τησ βλϊβησ.  

Σα ϋξοδα αυτϊ δεν εύναι τμόμα του παρόντοσ προώπολογιςμού. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ 

 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  
 

ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΙΣΑΙΑ  ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ Ο.Π.Α.Ν. 

ΧΩΡΟΙ ΕΠΙΣΑΙΑ ΗΜΕΡΕ   
ΩΡΕ 

ΗΜΕΡΑ 
ΚΟΣΟ 

ΗΜΕΡΟΜΙΘΙΟΤ 
ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΚΟΣΟ 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ 
ΔΙΑΣΗΜΑ 

ΕΣΗΙΟ 
ΚΟΣΟ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ               

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΤΣΕΡΑ-ΚΤΡΙΑΚΗ 7 21 42,21   01/01-31/12 0,00 

ΩΡΕΣ Χ 26ΗΜΕΡΕΣ /176 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ Χ ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ Χ 
22ΗΜΕΡΕΣ 

    21   2.880,83 12 ΜΗΝΕ 34.569,99 

            ΣΥΝΟΛΟ  34.569,99 

      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ-ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ (~14%) 8.131,62 

          ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ 42.701,61 

          ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΙΚΤΟ 52.950,00 
 

 

 

 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   
ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ        
Ν.Π.Δ.Δ. 
ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, 
ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΕΟΛΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Πειραιϊσ, 12/05/2017 
 
 
Εργαςύα: «Επιςταςύα του Αθλητικού Κϋντρου που διαχειρύζεται ο 
Ο.Π.Α.Ν.» 
CPV: 45212290-5 
Αρ. Σεχνικόσ Έκθεςησ: 1021/2017 
 
Προώπολογιςμόσ: 52.950,00€ 
(Προώπολογιςμόσ χωρύσ Υ.Π.Α. 42.701,61€) 
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Ο υπολογιςμόσ του κόςτουσ ϋχει γύνει βϊςει τησ Εθνικόσ υλλογικόσ ύμβαςησ Εργαςύασ (ΕΓΕ) ςύμφωνα με το Νόμο 4046/2012 και την Π.Τ.. 6/28-2-2012 

και την ερμηνευτικό εγκύκλιο 4601/304/12-3-2012. το ποςό αυτό ςυμπεριλαμβϊνεται παρακρϊτηςη φόρου καθώσ και διϊφορα ϋξοδα, όπωσ μετακύνηςη 

προςωπικού. 

 
 
 

 
 
 

Πειραιϊσ, 12/05/2017 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ 
 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ   ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ 
 

Άρθρο  1ο : Αντικεύμενο 

Ο ανϊδοχοσ θα αναλϊβει την επιςταςύα όλου του Αθλητικού Κϋντρου που διαχειρύζεται ο Ο.Π.Α.Ν. που 

περιλαμβϊνει εργαςύεσ ςυντόρηςησ και αποκατϊςταςησ φθορών και βλαβών καθώσ και γενικϋσ 

εργαςύεσ ςτο Αθλητικό Κϋντρο Πειραιϊ.  

 

Άρθρο 2ο : Τρόποσ εκτϋλεςησ 

Ο ανϊδοχοσ, θα παρϋχει τισ υπηρεςύεσ του ωσ εξόσ: 

 Έχοντασ πραγματοποιόςει αυτοψύα ςτουσ χώρουσ του Αθλητικού Κϋντρου και ϋχοντασ λϊβει 

γνώςη αυτών.  

 Έχοντασ προώπολογύςει και κοςτολογόςει το ςύνολο των παρεχόμενων εργαςιών που 

περιγρϊφονται ςτην Σεχνικό Έκθεςη. Τποχρεούται δε να λαμβϊνει υπόψη του οποιεςδόποτε 

παρατηρόςεισ ςχετικϊ με την εκτϋλεςη των καθηκόντων του. 

 ε ςτενό και αδιϊκοπη ςυνεργαςύα με την αναθϋτουςα αρχό  και τουσ εκϊςτοτε υπευθύνουσ. 

 Με επιμϋλεια και φροντύδα, ώςτε να εμποδύζει πρϊξεισ ό παραλεύψεισ, που θα μπορούςαν να 

ϋχουν αποτϋλεςμα αντύθετο με το ςυμφϋρον του Ο.Π.Α.Ν.. 

 
Άρθρο  3ο : Ιςχύουςεσ διατϊξεισ 

Η ανϊθεςη  των υπηρεςιών θα γύνει ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ: 

1. Σο Ν.3463/2006 «Κύρωςη του Κώδικα Δόμων και Κοινοτότων», όπωσ τροποποιόθηκε και 

ιςχύει. 

2. Σο Ν. 4412/2016 «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό 

ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει. 

3. Σο ΠΔ 80/2016 «Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ Διατϊκτεσ» 

 

Άρθρο 4ο : Συμβατικϊ ςτοιχεύα 

1. Η υπογραφεύςα ύμβαςη 

2. Η διακόρυξη  

3. Η γενικό και ειδικό ςυγγραφό υποχρεώςεων 

4. Η τεχνικό ϋκθεςη και ο ενδεικτικόσ προώπολογιςμόσ  

5. Η υποβληθεύςα Οικονομικό και Σεχνικό Προςφορϊ του αναδόχου 

 

Άρθρο 5ο : Χρόνοσ εκτϋλεςησ του ϋργου 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ εκτϋλεςησ των εργαςιών ορύζεται ςε δώδεκα (12) μόνεσ.  

 

 

Άρθρο  6ο : Αναθεώρηςη τιμών 

Οι τιμϋσ δεν υπόκεινται ςε καμύα αναθεώρηςη για οποιοδόποτε λόγο ό αιτύα, αλλϊ  παραμϋνουν 

ςταθερϋσ και αμετϊβλητεσ.   
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Άρθρο 7ο : Τρόποσ πληρωμόσ– Κρατόςεισ 

7.1  Ο ανϊδοχοσ θα αμεύβεται ϋναντι των παρεχόμενων υπηρεςιών κϊθε μόνα ςύμφωνα με τισ 

εκτελεςθεύςεσ εργαςύεσ του προηγούμενου μόνα, με την προςκόμιςη τιμολογύου, την ϋκδοςη και 

υποβολό των ςχετικών φορολογικών ςτοιχεύων και δικαιολογητικών και μετϊ από την βεβαύωςη 

καλόσ εκτϋλεςησ των υπηρεςιών από το αρμόδιο όργανο του Ο.Π.Α.Ν. 

7.2 Η προςφερθεύςα αμοιβό εύναι δεςμευτικό για τον ανϊδοχο μϋχρι την οριςτικό ολοκλόρωςη τησ 

παρεχόμενησ υπηρεςύασ. Αποκλεύεται δε οποιαδόποτε αναθεώρηςη τησ ςυμφωνηθεύςασ αμοιβόσ 

και οποιαδόποτε αξύωςη του αναδόχου πϋραν του αντιτύμου τησ υπηρεςύασ που θα παρϋχει για 

όςο χρόνο διαρκεύ η ςύμβαςη. 

7.3 ημειώνεται ότι η καθαρό αξύα των παραςτατικών υπόκειται ςε παρακρϊτηςη φόρου 

ειςοδόματοσ Ν. 4172/2013 καθώσ και των λοιπών νόμιμων κρατήςεων. 

 

Άρθρο 8ο: Ποινικϋσ ρότρεσ 

8.1 Η Παροχό Τπηρεςιών επιςταςύασ, θα γύνεται με τα οριζόμενα ςτην παρούςα Σεχνικό Έκθεςη, με 

όςα θα περιληφθούν ςτη ςύμβαςη, με τισ επύ μϋρουσ εντολϋσ - οδηγύεσ τησ αρμόδιασ επιτροπόσ 

και με τισ διατϊξεισ περύ προμηθειών του δημοςύου. 

8.2  τισ περιπτώςεισ κατϊ τισ οπούεσ ο Ο.Π.Α.Ν. κρύνει ότι δεν τηρούνται οι όροι τησ ςύμβαςησ ϋχει το 

δικαύωμα να επιβϊλλει προφορικϋσ & ϋγγραφεσ ςυςτϊςεισ. Εϊν παρϊ ταύτα ο ανϊδοχοσ 

εξακολουθεύ να μην τηρεύ τουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ μπορεύ να κινηθεύ η διαδικαςύα κόρυξησ του 

ςε ϋκπτωτο ςύμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατϊξεισ καθώσ και κατϊπτωςησ τησ εγγυητικόσ 

επιςτολόσ του. Η απόφαςη του αρμόδιου οργϊνου του Ο.Π.Α.Ν., με βϊςη την οπούα ο ανϊδοχοσ 

κηρύςςεται ϋκπτωτοσ και η οπούα πρϋπει να εύναι αιτιολογημϋνη, κοινοποιεύται ςτον ανϊδοχο με 

απόδειξη παραλαβόσ. 

 

Άρθρο 9ο : Ανωτϋρα βύα 

Ωσ ανωτϋρα βύα θεωρεύται κϊθε απρόβλεπτο και τυχαύο γεγονόσ που εύναι αδύνατο να προβλεφθεύ 

ϋςτω και εϊν για την πρόβλεψη και αποτροπό τησ επϋλευςησ του καταβλόθηκε υπερβολικό επιμϋλεια 

και επιδεύχθηκε η ανϊλογη ςύνεςη. Ενδεικτικϊ γεγονότα ανωτϋρασ βύασ εύναι: εξαιρετικϊ και 

απρόβλεπτα φυςικϊ γεγονότα, θεομηνύα, πυρκαγιϊ που οφεύλεται ςε φυςικό γεγονόσ ό ςε 

περιςτϊςεισ για τισ οπούεσ ο εντολοδόχοσ ό ο εντολϋασ εύναι ανυπαύτιοι, αιφνιδιαςτικό απεργύα 

προςωπικού, πόλεμοσ, ατύχημα, αιφνύδια αςθϋνεια του προςωπικού του εντολοδόχου κ.α. ςτη 

περύπτωςη κατϊ την οπούα υπϊρξει λόγοσ ανωτϋρασ βύασ ο εντολοδόχοσ οφεύλει να ειδοποιόςει 

αμελλητύ τον εντολϋα και να καταβϊλει κϊθε δυνατό προςπϊθεια ςε ςυνεργαςύα με το ϊλλο μϋροσ για 

να υπερβεύ τισ ςυνϋπειεσ και τα προβλόματα που ανϋκυψαν λόγω τησ ανωτϋρασ βύασ. 

Ο όροσ περύ ανωτϋρασ βύασ εφαρμόζεται και για τον εντολϋα προςαρμοζόμενοσ ανϊλογα. 

 

Άρθρο 10ο : Υποχρεώςεισ αναδόχου 

10.1 Καθ’ όλη τη διϊρκεια εκτϋλεςησ των υπηρεςιών, ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να ςυνεργϊζεται 

ςτενϊ με το Νομικό Πρόςωπο και κυρύωσ με τουσ κατϊ τόπουσ υπεύθυνουσ που θα του 

γνωςτοποιηθούν από τον Ο.Π.Α.Ν., υποχρεούται δε να λαμβϊνει υπόψη του οποιεςδόποτε 

παρατηρόςεισ του ςχετικϊ με την εκτϋλεςη των υπηρεςιών. 
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10.2 Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να παρϋχει τισ υπηρεςύεσ του ςύμφωνα με τισ προδιαγραφϋσ που 

περιγρϊφονται ςτην Σεχνικό Έκθεςη και αποτελούν αναπόςπαςτο μϋροσ τησ παρούςασ. 

10.3 Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να τηρεύ τουσ ιςχύοντεσ νόμουσ, διατϊγματα, υπουργικϋσ 

αποφϊςεισ ό αςτυνομικϋσ διατϊξεισ περύ υγεύασ και αςφϊλειασ των εργαζομϋνων για όλο το 

απαςχολούμενο προςωπικό ςτην ανατιθϋμενη υπηρεςύα και εύναι αποκλειςτικϊ και μόνοσ υπεύθυνοσ 

ποινικϊ και αςτικϊ για κϊθε ατύχημα που όθελε ςυμβεύ ςτο προςωπικό του. Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται 

να ϋχει αςφαλύςει το απαςχολούμενο, για την παροχό υπηρεςύασ, προςωπικό με πλόρη κοινωνικό 

αςφϊλιςη και να τηρεύ όλουσ τουσ ελληνικούσ νόμουσ τουσ ςχετικούσ με την εργαςύα (εργατικό 

νομοθεςύα) και τισ διατϊξεισ για ακριβϋσ ωρϊριο εργαςύασ, κοινωνικών παροχών, αποζημιώςεων, 

φόρων κλπ. και ευθύνεται δε μόνη και αποκλειςτικϊ ϋναντι των Ελληνικών Αρχών για την τόρηςη 

κϊθε υποχρϋωςησ που προκύπτει από τα παραπϊνω. 

10.4 ε περύπτωςη οποιαςδόποτε παρϊβαςησ ό ζημύασ που προκληθεύ ςε τρύτουσ από το 

απαςχολούμενο από αυτόν προςωπικό, υποχρεούται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατϊςταςό τησ. 

10.5  ε περύπτωςη αςθϋνειασ ό ϊλλησ εκτόσ προγρϊμματοσ ανϊγκησ αντικατϊςταςησ του 

προςωπικού, αυτό θα γύνεται μόνο από προςωπικό του Αναδόχου. 

 

Άρθρο 11ο :Γενικού όροι και προώποθϋςεισ 

11.1  Σο πϊςησ φύςεωσ και ειδικότητασ ϋμμιςθο προςωπικό για την εκτϋλεςη του ϋργου αμεύβεται 

και αςφαλύζεται αποκλειςτικϊ από τον ανϊδοχο. ημειώνεται ρητϊ ότι απαγορεύεται η απαςχόληςη 

αναςφϊλιςτου προςωπικού. ε περύπτωςη απαςχόληςησ αλλοδαπών θα πρϋπει αυτού να κατϋχουν 

νόμιμη ϊδεια εργαςύασ, η οπούα θα θεωρεύται από τισ αρμόδιεσ υπηρεςύεσ. 

11.2  Ο ανϊδοχοσ δεν μπορεύ να υποκαταςταθεύ ςτη ςύμβαςη ό για κϊποιο μϋροσ αυτόσ από ϊλλο 

φυςικό ό νομικό πρόςωπο που διαθϋτει τα απαιτούμενα προςόντα. Για την υποκατϊςταςη αναδόχου 

ιςχύουν όςα προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 195 του Ν.4412/2016. 
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ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ 

 

(1) Αντικεύμενο εργαςιών 

Σο αντικεύμενο εργαςύασ του Αναδόχου περιλαμβϊνει γενικϊ υπηρεςύεσ που αφορούν την λειτουργύα 

και ςυντόρηςη όλου του Αθλητικού Κϋντρου που διαχειρύζεται το Νομικό Πρόςωπο Ο.Π.Α.Ν.. 

Ωσ χώροσ ςυμβατικόσ εργαςύασ και ϊμεςησ παροχόσ υπηρεςιών του ανϊδοχου ορύζεται το Αθλητικό 

Κϋντρο Πειραιϊ ό όπου αλλού υποδεύξει η αναθϋτουςα αρχό. 

 

(2) Ιςχύουςεσ διατϊξεισ 

Η εκτϋλεςη του ϋργου διϋπεται από τισ παρακϊτω διατϊξεισ: 

(α) Σο Ν.3463/2006 «Κύρωςη του Κώδικα Δόμων και Κοινοτότων», όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει. 

(β) Σο Ν. 4412/2016 «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ 

Οδηγύεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει. 

(γ) Σο ΠΔ 80/2016 «Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ Διατϊκτεσ» 

(δ) Σο Ν. 3852/2010 «Νϋα Αρχιτεκτονικό τησ Αυτοδιούκηςησ και τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ –

Καλλικρϊτησ». 

(ε) Σου Ν.3979/2011 (ΥΕΚ Α' 138/16-06-2011 για την ηλεκτρονικό διακυβϋρνηςη και ϊλλεσ 

διατϊξεισ, όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει. 

 

(3) Αμοιβό – κρατόςεισ 

Ο Ανϊδοχοσ αμεύβεται ςύμφωνα με την ανϊλυςη τησ αμοιβόσ του, όπωσ προκύπτει από την 

Οικονομικό του Προςφορϊ και τισ πιςτοποιούμενεσ από την Τπηρεςύα εργαςύεσ που ϋχουν 

παραςχεθεύ ανϊ μόνα και αφού του αφαιρεθούν οι νόμιμεσ κρατόςεισ φόρων που του αναλογούν. 

Για την πληρωμό του ο Ανϊδοχοσ ςυντϊςςει και υποβϊλλει μηνιαύο Σιμολόγιο το οπούο 

παραλαμβϊνεται από το Λογιςτόριο του Ο.Π.Α.Ν. και πιςτοποιεύ την εκτϋλεςη των ανϊλογων 

εργαςιών. Σο τιμολόγιο περιλαμβϊνει: 

i. Σο εύδοσ των εργαςιών. 

ii. Σο πληρωτϋο ποςό 

iii. Σον αναλογούν Υ.Π.Α. 

Με την κατϊθεςη του τιμολογύου ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να προςκομύςει τα ακόλουθα 

δικαιολογητικϊ για την εύςπραξη του: 

i. Αποδεικτικό Υορολογικόσ Ενημερότητασ εν ιςχύ 

ii. Αποδεικτικό Αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ εν ιςχύ 

Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται ακόμα να προςκομύςει κατ' αύτηςη του εργοδότη και οποιοδόποτε ϊλλο 

δικαιολογητικό απαιτεύται από την Ελληνικό νομοθεςύα για την πληρωμό τησ απαύτηςησ. 

Διευκρινύζεται ότι: 

(α) Ο Ανϊδοχοσ εύναι πλόρωσ και αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ για όλεσ τισ ειςφορϋσ, οφειλϋσ, τϋλη και 

ϊλλεσ πληρωμϋσ ςτον Ενιαύο Υορϋα Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ (ΕΥΚΑ). 

(β) Η ςυμβατικό αμοιβό του Αναδόχου περιλαμβϊνει όλεσ τισ δαπϊνεσ (όπωσ λειτουργικϊ ϋξοδα, 

ϋξοδα μετακινόςεων, πρόςθετα ειδικϊ και γενικϊ ϋξοδα και κϊθε δαπϊνη μη ρητϊ κατονομαζόμενη 

εδώ και ςτα λοιπϊ ϊρθρα τησ παρούςασ Ε..Τ. και των λοιπών ςυμβατικών τευχών, αναγκαύα όμωσ 
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για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ και την επιτυχό εκπλόρωςη των υποχρεώςεων του) και το 

εργολαβικό του κϋρδοσ μϋχρι την ολοκλόρωςη των υπηρεςιών.  

 

(4) Νόμιςμα 

Σα τιμολόγια του Αναδόχου για την αμοιβό του καθώσ και οι πληρωμϋσ που θα διεκπεραιώνονται από 

τον Ο.Π.Α.Ν. θα εύναι ςε ΕΤΡΩ και ςύμφωνα με την εκϊςτοτε ιςχύουςα νομοθεςύα. 

 

(5) Τρόποσ πληρωμόσ του αναδόχου 

Ο προςδιοριςμόσ του πληρωτϋου ποςού θα γύνεται ωσ ποςοςτό επύ του ςυνολικού ποςού που ϋχει 

προςφϋρει ο Ανϊδοχοσ ςτην Οικονομικό του προςφορϊ και θα καταβϊλλεται  μηνιαύωσ, λαμβϊνοντασ 

υπόψη τισ υπηρεςύεσ που ϋχουν εκτελεςθεύ τον προηγούμενο μόνα και ςε ςυμφωνύα με την παρούςα 

τεχνικό ϋκθεςη. Η πληρωμό θα πραγματοποιεύται με την προςκόμιςη τιμολογύου, την ϋκδοςη και 

υποβολό των ςχετικών φορολογικών ςτοιχεύων και δικαιολογητικών και μετϊ από την βεβαύωςη 

καλόσ εκτϋλεςησ των υπηρεςιών από το αρμόδιο όργανο του Ο.Π.Α.Ν. 

 

(6) Ποινικϋσ ρότρεσ - ϋκπτωςη 

6.1 ημαντικότατη παρϊβαςη τησ ςύμβαςησ εύναι η μη τόρηςη των υπηρεςιών όπωσ αυτϋσ 

περιγρϊφονται ςτην τεχνικό ϋκθεςη και αποτυπώνονται ςτην υπογραφεύςα ύμβαςη. Η μη τόρηςη 

τησ ςυγκεκριμϋνησ υποχρϋωςησ του Αναδόχου θεωρεύται ουςιώδησ πλημμϋλεια που πρϋπει ϊμεςα να 

αρθεύ ςύμφωνα με τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ. Η ςυςτηματικό υπαύτιοσ εκ μϋρουσ του μη τόρηςη τησ 

υποχρϋωςησ του αυτόσ εύναι λόγοσ ϋκπτωςησ αυτού ςύμφωνα με τισ ςχετικϋσ νομοθετικϋσ διατϊξεισ. 

6.2 Αν οι υπηρεςύεσ παραςχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετϊ τη λόξη τησ διϊρκειασ τησ 

ςύμβαςησ, και μϋχρι λόξησ του χρόνου τησ παρϊταςησ που χορηγόθηκε εύναι δυνατόν να επιβϊλλονται 

εισ βϊροσ του ποινικϋσ ρότρεσ, με αιτιολογημϋνη απόφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. 

Οι ποινικϋσ ρότρεσ υπολογύζονται ωσ εξόσ: 

α) για καθυςτϋρηςη που περιορύζεται ςε χρονικό διϊςτημα που δεν υπερβαύνει το 50% τησ 

προβλεπόμενησ ςυνολικόσ διϊρκειασ τησ ςύμβαςησ ό ςε περύπτωςη τμηματικών/ενδιαμϋςων 

προθεςμιών τησ αντύςτοιχησ προθεςμύασ, επιβϊλλεται ποινικό ρότρα 2,5% επύ τησ ςυμβατικόσ αξύασ 

χωρύσ ΥΠΑ των υπηρεςιών που παραςχϋθηκαν εκπρόθεςμα, 

β) για καθυςτϋρηςη που υπερβαύνει το 50% επιβϊλλεται ποινικό ρότρα 5% χωρύσ ΥΠΑ επύ τησ 

ςυμβατικόσ αξύασ των υπηρεςιών που παραςχϋθηκαν εκπρόθεςμα, 

γ) οι ποινικϋσ ρότρεσ για υπϋρβαςη των τμηματικών προθεςμιών εύναι ανεξϊρτητεσ από τισ 

επιβαλλόμενεσ για υπϋρβαςη τησ ςυνολικόσ διϊρκειασ τησ ςύμβαςησ και δύνανται να ανακαλούνται 

με αιτιολογημϋνη απόφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, αν οι υπηρεςύεσ που αφορούν ςτισ ωσ ϊνω 

τμηματικϋσ προθεςμύεσ παραςχεθούν μϋςα ςτη ςυνολικό τησ διϊρκεια και τισ εγκεκριμϋνεσ 

παρατϊςεισ αυτόσ και με την προώπόθεςη ότι το ςύνολο τησ ςύμβαςησ ϋχει εκτελεςτεύ πλόρωσ. 

Σο ποςό των ποινικών ρητρών αφαιρεύται/ςυμψηφύζεται από/με την αμοιβό του αναδόχου. 

Η επιβολό ποινικών ρητρών δεν ςτερεύ από την αναθϋτουςα αρχό το δικαύωμα να κηρύξει τον 

ανϊδοχο ϋκπτωτο. 
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(7) Γενικϊ καθόκοντα, ευθύνεσ, υποχρεώςεισ του Αναδόχου 

7.1 Ο Ανϊδοχοσ δεςμεύεται ρητϊ και αμετϊκλητα να εκπληρώνει τισ υποχρεώςεισ του, όπωσ 

αυτϋσ προςδιορύζονται ςτα υμβατικϊ Σεύχη, με επιδεξιότητα, επιμϋλεια και επαγγελματικό κρύςη, 

και αναλαμβϊνει όλεσ τισ ευθύνεσ που απορρϋουν από τη ύμβαςη. 

7.2  Αν ο Ανϊδοχοσ κληθεύ από τον Ο.Π.Α.Ν. να παρϋμβει ςε υπόθεςη μεταξύ αυτού (του Ο.Π.Α.Ν.) 

και τρύτου, υποχρεώνεται να ενεργόςει ςύμφωνα με τη ύμβαςη. Εϊν από τη ςύμβαςη δεν ςυνϊγεται 

ο τρόποσ δρϊςησ του, απευθύνεται ςτον εργοδότη ζητώντασ ςχετικϋσ οδηγύεσ. 

 

(8) Ανϊληψη ευθύνησ από τον Ανϊδοχο 

8.1  Ο Ανϊδοχοσ αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη και λαμβϊνει όλα τα αναγκαύα μϋτρα προκειμϋνου 

να απαλλϊςςει τον εργοδότη και τουσ υπαλλόλουσ του από κϊθε ευθύνη, όςον αφορϊ ςε 

οποιεςδόποτε διεκδικόςεισ ό ευθύνεσ μπορεύ να ανακύψουν από ατύχημα ό θϊνατο προςωπικού του 

Αναδόχου. 

8.2 Απαγορεύεται ςτον Ανϊδοχο να εκχωρόςει ςε τρύτουσ μϋροσ ό το ςύνολο των δικαιωμϊτων 

και των υποχρεώςεων του που απορρϋουν από τη ςύμβαςη, εκτόσ των περιπτώςεων νόμιμησ 

υπεργολαβύασ. Για τισ περιπτώςεισ αυτϋσ ενημερώνεται ο Ο.Π.Α.Ν.. 

8.3  Καθ' όλη τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ ςύμβαςησ, αλλϊ και μετϊ τη λόξη ό λύςη αυτόσ, ο Ανϊδοχοσ 

(και οι προςτεθϋντεσ του) αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη να μη γνωςτοποιόςει ςε τρύτουσ 

(ςυμπεριλαμβανομϋνων των εκπροςώπων του ελληνικού και διεθνούσ τύπου), χωρύσ την 

προηγούμενη ϋγγραφη ςυγκατϊθεςη του εργοδότη, οποιαδόποτε ϋγγραφα ό πληροφορύεσ που θα 

περιϋλθουν ςε γνώςη του κατϊ την εκτϋλεςη των υπηρεςιών και την εκπλόρωςη των υποχρεώςεων 

τουσ. 

 

(9) Φορολογικϋσ υποχρεώςεισ Αναδόχου 

Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να εκπληρώνει τισ κατϊ τισ κεύμενεσ διατϊξεισ φορολογικϋσ του 

υποχρεώςεισ και ενδεικτικϊ: 

(α) την υποχρϋωςη εγγραφόσ ςτην αρμόδια Δημόςια Οικονομικό Τπηρεςύα (Δ.Ο.Τ.) και υποβολόσ των 

αναγκαύων δηλώςεων φορολογύασ ειςοδόματοσ, Υ.Π.Α., κλπ., 

(β) την τόρηςη βιβλύων ςύμφωνα με την Ελληνικό φορολογικό νομοθεςύα 

(γ) την πληρωμό φόρου ειςοδόματοσ ό ϊλλων φόρων ό τελών και την 

(δ) εκπλόρωςη των υποχρεώςεων του για την καταβολό των εργοδοτικών ειςφορών των 

εργαζομϋνων του. 

Προκειμϋνου να αποφευχθεύ η διπλό φορολογύα του ειςοδόματοσ τυχόν αλλοδαπών επιχειρόςεων του 

Αναδόχου, αυτόσ αναλαμβϊνει να προςκομύςει ςτον Εργοδότη όλα τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ 

ϋγγραφα, που απαιτούνται από τισ αρμόδιεσ ελληνικϋσ Δημόςιεσ Τπηρεςύεσ. 

 

(10) Αςφαλιςτικϋσ υποχρεώςεισ του Αναδόχου για το Προςωπικό του  

Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να εκπληρώνει τισ υποχρεώςεισ του που απορρϋουν από την κεύμενη για την 

κοινωνικό αςφϊλιςη νομοθεςύα για το προςωπικό του, που θα απαςχολόςει για την εκτϋλεςη τησ 

ςύμβαςησ. 
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(11) Δημοςιοπούηςη - Ανακοινώςεισ ςτον Τύπο 

Ο Ανϊδοχοσ δεν δικαιούται να προβαύνει, χωρύσ την προηγούμενη ϋγγραφη ςυγκατϊθεςη του 

εργοδότη, ϊμεςα ό ϋμμεςα, ςε δημόςιεσ ό δια του Σύπου ανακοινώςεισ ςχετικϊ με τη ςύμβαςη ό με 

την αναθϋτουςα αρχό. 

 

(12) Αλληλογραφύα του Αναδόχου με τον Εργοδότη 

Σα ϋγγραφα που θα ανταλλϊςςονται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρϋπει να 

αποςτϋλλονται κατ' αρχόν με fax ό μϋςω ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου, τα δε πρωτότυπα αυτών να 

αποςτϋλλονται με ςυςτημϋνο ταχυδρομεύο ό με υπηρεςύα ταχυμεταφορών και να εύναι ςυντεταγμϋνα 

ςτην Ελληνικό γλώςςα. 

 

(13) Διαφορϋσ – διαφωνύεσ –Συμβατικϊ τεύχη 

13.1   Διαφωνύεσ, διενϋξεισ και διαφορϋσ που θα ανακύψουν κατϊ την εκτϋλεςη τησ ύμβαςησ δεν 

δικαιολογούν την εκ μϋρουσ του Αναδόχου ϊρνηςη παροχόσ των υπηρεςιών και εκτϋλεςησ των 

καθηκόντων του όπωσ αυτϊ προβλϋπονται ςτη ύμβαςη, εκτόσ αν τούτο ρητώσ προβλϋπεται από το 

Νόμο ό την ςύμβαςη. Αν παρότι δεν υφύςταται τϋτοιο δικαύωμα, ο Ανϊδοχοσ αρνηθεύ την εκτϋλεςη τησ  

ςύμβαςησ,  ο  Ο.Π.Α.Ν.  μπορεύ  να  κηρύξει τον   Ανϊδοχο ϋκπτωτο εφ’  όςον προηγουμϋνωσ τον 

καλϋςει εξωδύκωσ 15 ημϋρεσ πριν να καταθϋςει τισ απόψεισ του, κατϊ τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ του 

νόμου. 

13.2  Σα ςυμβατικϊ τεύχη αλληλοςυμπληρώνονται. ε περύπτωςη που υπϊρξουν αντικρουόμενεσ 

διατϊξεισ ό όροι ςτα ςυμβατικϊ τεύχη, υπεριςχύουν τα αναγραφόμενα ςτο ιςχυρότερο κϊθε φορϊ, 

κατϊ τη ςειρϊ προτεραιότητασ που ορύζεται ςτην Διακόρυξη και την Ε..Τ τησ παρούςασ. 

13.3  Λϊθη ό παραλεύψεισ των ςυμβατικών τευχών μπορεύ να διορθώνονται πριν την υπογραφό 

τησ ςύμβαςησ, αν τούτο δεν αντιβαύνει ςε διϊταξη νόμου, ςτην δικαιολογημϋνη εμπιςτοςύνη των 

διαγωνιζομϋνων και ςτην υποχρϋωςη του Ο.Π.Α.Ν. να μην μεταβϊλλει μονομερώσ τουσ όρουσ τησ που 

ϋλαβαν υπόψη τουσ οι διαγωνιζόμενοι για την διαμόρφωςη τη προςφορϊσ τουσ. 

 

(14) Ανωτϋρα Βύα 

14.1   Αν κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ επιςυμβούν γεγονότα ό περιςτατικϊ «ανώτερησ βύασ», 

τα οπούα ςαφώσ και αποδεδειγμϋνα βρύςκονται υπερϊνω του ελϋγχου και τησ ευθύνησ των 

ςυμβαλλομϋνων, καθϋνα εκ των μερών δικαιούται να αναςτεύλει την εκπλόρωςη των ςυμβατικών του 

υποχρεώςεων, εφόςον αυτϊ τα γεγονότα ό περιςτατικϊ παρεμποδύζουν την εκπλόρωςη τουσ. Σο 

παραπϊνω δικαύωμα υφύςταται μόνο ςτισ περιπτώςεισ που οι ςυνϋπειεσ των περιςτατικών αυτών δεν 

ρυθμύζονται από το Νόμο, ό τη ςύμβαςη. 

14.2  Η μη εκπλόρωςη των ςυμβατικών υποχρεώςεων κατϊ τη διϊρκεια τησ αναςτολόσ, δεν 

δημιουργεύ δικαύωμα ό αξύωςη υπϋρ ό κατϊ του ετϋρου των ςυμβαλλομϋνων. Δεν αναςτϋλλεται η 

εκπλόρωςη υποχρεώςεων ό η καταβολό αμοιβών, που κατϋςτηςαν απαιτητϋσ πριν από την επϋλευςη 

των ϊνω γεγονότων ό περιςτατικών. 

14.3 Ο Ανϊδοχοσ που επικαλεύται ανωτϋρα βύα υποχρεούται, μϋςα ςε εύκοςι (20) ημϋρεσ από τότε 

που ςυνϋβηςαν τα περιςτατικϊ που ςυνιςτούν την ανωτϋρα βύα, να αναφϋρει εγγρϊφωσ αυτϊ και να 

προςκομύςει ςτην αναθϋτουςα αρχό τα απαραύτητα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα. 
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 (15) Επύλυςη διαφορών -Εφαρμοςτϋο δύκαιο 

Ο Ανϊδοχοσ και η Αναθϋτουςα Αρχό  θα προςπαθούν να ρυθμύζουν φιλικϊ κϊθε διαφορϊ, που τυχόν 

θα προκύψει ςτισ μεταξύ τουσ ςχϋςεισ κατϊ τη διϊρκεια τησ ιςχύοσ τησ ύμβαςησ. Επύ διαφωνύασ, 

κϊθε διαφορϊ θα λύεται από τα αρμόδια ελληνικϊ δικαςτόρια. 

 

(16) Γλώςςα επικοινωνύασ 

Η ύμβαςη θα ςυνταχθεύ ςτην Ελληνικό γλώςςα. 

Όλεσ οι επικοινωνύεσ (προφορικϋσ και γραπτϋσ) μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη ό ϊλλων 

ελληνικών αρχών ό φορϋων θα γύνονται ςτην Ελληνικό γλώςςα. Οπουδόποτε και οποτεδόποτε κατϊ 

τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ ύμβαςησ απαιτηθεύ ερμηνεύα ό μετϊφραςη από ό/και προσ τα Ελληνικϊ, 

αυτϋσ θα εξαςφαλύζονται από τον Ανϊδοχο και με κόςτοσ που θα βαρύνει τον ύδιο. 

ε κϊθε περύπτωςη αμφιςβητόςεων ό διαφορών, το Ελληνικό κεύμενο κατιςχύει των εγγρϊφων ςε 

αλλοδαπό γλώςςα. 

 

 

 


