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«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ 
ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/νση: Ι.ΡΑΛΛΗ & ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1 
14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
Πληροφορίες: Κωνσταντίνος 
Μητσόπουλος
Τηλ: 2132012900

Email: kmitsopoulos@metamorfossi.gr

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.865,76€

Κ.Α: 15.6142.0003

CPV: 92610000-0 Υπηρεσίες λειτουργίας 
αθλητικών εγκαταστάσεων

ΜΕΛΕΤΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 Για την απρόσκοπτη λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, επί της οδού Διλόφου 55, στην 

Μεταμόρφωση Αττικής  είναι απαραίτητη η ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη της υπηρεσίας, «Συντήρηση 

και επίβλεψη της ορθής λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου».

Άρθρο 1ο :Αντικείμενο 

Η εν λόγω υπηρεσία αφορά :

1. Διασφάλιση ομαλής λειτουργίας συστημάτων φίλτρων κολυμβητηρίου. 

Λόγω του ότι τα συστήματα αυτά σχετίζονται άμεσα με την υγιεινή και ασφάλεια των λουομένων πρέπει 

να ελέγχονται καθημερινά και να γίνεται άμεση αντικατάσταση ή καθαρισμός των τμημάτων τους όταν 

αυτό απαιτηθεί.

Στο Μηχανοστάσιο του Δημοτικού Κολυμβητηρίου υπάρχουν συστοιχίες με φίλτρα, μέσα από τα οποία 

γίνεται η αρχική ανακυκλοφορία - φίλτρανση των υδάτων της Κολυμβητικής Δεξαμενής. Ο υδάτινος όγκος 

περνάει μέσα από αυτά και «καθαρίζει» μέσω της χαλαζιακής άμμου που περιέχει το κάθε ένα από αυτά.

Είναι ένα από τα πλέον κομβικά σημεία του Μηχανοστασίου και η παρακολούθηση και συντήρηση των 

φίλτρων αυτών περιλαμβάνει : δύο (2) εβδομαδιαίες αντίστροφες πλύσεις, έλεγχος πυκνότητας 

χαλαζιακής άμμου, έλεγχος και αντικατάσταση εξαρτημάτων των φίλτρων (βαλβίδες, βάνες, ρακόρ κλπ.) 

βάσει προγραμματισμού ο οποίος θα καταγράφεται σε αριθμημένο βιβλίο που θα θεωρηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή.

mailto:kmitsopoulos@metamorfossi.gr
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2. Εξασφάλιση της χημικής ισορροπίας του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών

Η χημική επεξεργασία (π.χ. με χλώριο) του νερού στις δύο (2) κολυμβητικές δεξαμενές α) μεγάλη 50 Χ 21μ. 

και β) μικρή 12,50 Χ 10μ. έχει σαν κύριο μέσο δράσης την χρησιμοποίηση οξειδωτικού υλικού ώστε να 

είναι βέβαιη η καθαρότητα και η μόνιμη διατήρηση «Υγιεινού νερού» {σύμφωνα  με την υπ’ αριθμ. 

Γ1/443/15-01-1973 Υγειονομική διάταξη περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και 

λειτουργίας αυτών (ΦΕΚ 87/Β/24.1.73), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 

Γ4/1150/24-06-1976 Υγειονομική διάταξη (ΦΕΚ 937/Β/17.7.76)} και να εξασφαλίζεται σε αυτό η διατήρηση 

ενός ικανοποιητικού επιπέδου διαρκούς απολυμαντικής ικανότητας.

Για το σκοπό αυτό κρίνεται απαραίτητος ο καθημερινός έλεγχος της ποιότητας των υδάτων των 

κολυμβητικών δεξαμενών (τουλάχιστον 3 φορές την ημέρα) με υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών μέσων 

(φωτόμετρο) και έλεγχος των τιμών όλων των παραμέτρων της ποιότητας υδάτων από τον πίνακα ελέγχου 

κάθε κολυμβητικής δεξαμενής και καταγραφή τους στο ημερήσιο βιβλίο ποιοτικού ελέγχου υδάτων. 

Επιπρόσθετα θα πρέπει και να γίνεται το απαραίτητο σοκ χλωρίωσης (ή υπερχλωρίωση). 

Εξαιτίας της  μεγάλης χρήσης και επισκεψιμότητας, η χημική ισορροπία της δεξαμενής ανατρέπεται τόσο 

σε υγειονομικό επίπεδο τιμών, όσο και σε όψη («πρασίνισμα» , θολούρα) και απαιτείται η διαδικασία 

υπερχλωρίωσης δηλαδή η πλήρωση της δεξαμενής με μεγάλες ποσότητες στερεού χλωρίου, Αλγοκτόνου 

και Κροκιδοτικού. 

Τα χημικά αυτά σκευάσματα  βοηθούν στην εξολόθρευση των μυκήτων και μικροβιακών οργανισμών που 

αναπτύσσονται ώστε  να επιστρέψει η κολυμβητική δεξαμενή στις αποδεκτές τιμές προς χρήση.

3. Έλεγχος των δοσομετρικών αντλιών και διασφάλιση ομαλής λειτουργίας δοσομετρικών 

συστημάτων χημικών του κολυμβητηρίου (π.χ. του δοσομετρικού συστήματος κροκίδωσης, του 

δοσομετρικού συστήματος ρύθμισης pH καθώς και του δοσομετρικού συστήματος χλωρίου). Θα 

γίνεται καθημερινός συστηματικός έλεγχος, καθαρισμός, συντήρηση βαλβίδων συλλέκτη φιαλών, 

σωλήνων συλλέκτη,  κεφαλών χλωρίωσης, τζιφαριών παροχής χλωρίου.

4. Μεταφορά δειγμάτων του νερού για έλεγχο (πχ pH, αλκαλικότητα ολική, σκληρότητα ολική, 

βακτήρια  κλπ) και συλλογή και καταγραφή σε καθημερινή βάση λεπτομερών στοιχείων που 

αφορούν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, την ποσότητα χημικών ουσιών που 

προσέθεσε για τον καθαρισμό και την απολύμανση του νερού. 

Για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της υγιεινής και των τιμών των χημικών διαλυμάτων απαιτούνται 

εργαστηριακές εξετάσεις (φυσικές, χημικές, μικροβιολογικές) σύμφωνα με την τελευταία εκάστοτε έκδοση 

των «προτύπων μεθόδων εξετάσεως του ύδατος και λυμάτων» των ΗΠΑ (Standard methods for the 

examination of water and waste-water) σε δημόσια εργαστήρια ή σε εξουσιοδοτημένα απ’ τις 
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υγειονομικές αρχές εργαστήρια νοσοκομείων ή και ιδιωτικά τα οποία έχουν ειδική άδεια για την εκτέλεση 

τέτοιων εξετάσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Γ1/443/15-01-1973 Υγειονομική διάταξη περί 

κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών (ΦΕΚ 87/Β/24.1.73).

5. Καθαρισμός του πυθμένα, των τοιχωμάτων των δύο (2) κολυμβητικών δεξαμενών από φύλλα, 

χώμα κλπ φερτά υλικά καθώς και των σχαρών ανακυκλοφορίας.

• Ημερήσιος καθαρισμός των δεξαμενών από ρύπους και ξένα αντικείμενα. Επισημαίνεται ότι με 

μέριμνα του αναδόχου, θα πραγματοποιείται καθαρισμός με ειδικό σάρωθρο καθαρισμού των 

κολυμβητικών δεξαμενών (σκούπα robot) τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα (μεταξύ των 

οποίων ένας καθαρισμός το Σαββατοκύριακο), τις ώρες που θα ορισθούν απ’ την Υπηρεσία του 

Δήμου που είναι αρμόδια για την λειτουργία του κολυμβητηρίου (ήτοι σε ώρες που δεν υπάρχει 

δραστηριότητα στον χώρο, δηλ. το κολυμβητήριο δεν χρησιμοποιείται από κοινό ή αθλητικούς 

συλλόγους). Επισημαίνεται πως αν κριθεί αναγκαίο, θα γίνεται καθαρισμός των κολυμβητικών 

δεξαμενών με τη σκούπα robot, περισσότερες από τρεις φορές την εβδομάδα.  Ο ανάδοχος φέρει 

την ευθύνη της ορθής λειτουργίας του ειδικού σαρώθρου, καθώς και της φύλαξης του στον ειδικό 

χώρο που θα υποδειχθεί απ’ την Υπηρεσία.

• Τα τοιχώματα της δεξαμενής καθώς και ο πυθμένας της θα καθαρίζονται παράλληλα με το 

σκούπισμα της, με αντίστοιχο εξοπλισμό αλλά και βούρτσες καθαρισμού τοιχωμάτων και 

πυθμένος. 

• Καθαρισμός των αρμών των πλευρικών τοιχίων των κολυμβητικών δεξαμενών εάν χρειάζεται για 

την αποξήλωση της χλωρίδας και λοιπών μικροοργανισμών που έχουν επικαθίσει επί των αρμών.

• Καθαρισμός των σχαρών ανακυκλοφορίας του νερού και στις δύο (2) κολυμβητικές δεξαμενές 

όταν απαιτείται ή το υποδείξει η αναθέτουσα αρχή (πρασινίλα).

Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τις ανωτέρω εργασίες θα είναι τουλάχιστον πέντε (5) ώρες. 

6. Τοποθέτηση - αφαίρεση ισοθερμικών καλυμμάτων 

Αφορά ισοθερμικά καλύμματα 6mm, τύπου COREX 6 special του ιταλικού οίκου Favaretti Group (1.050m2). 

Η τοποθέτηση και αφαίρεσή τους θα γίνεται κατόπιν εντολών του Τμήματος Αθλητισμού και Ν. Γενιάς 

ακολουθώντας το κάτωθι πρόγραμμα καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

- Τοποθέτηση στις 23.00 καθημερινά.

- Τους χειμερινούς μήνες άνοιγμα των δύο (2) καλυμμάτων στις 06.30 π.μ. και άνοιγμα των 

υπόλοιπων δύο (2) στις 12.00 μ.μ. και πάντοτε σε συνεννόηση με το Τμήμα Αθλητισμού και 

Ν. Γενιάς για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα της δεξαμενής.

-
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Θα διατίθεται υπάλληλος για τον σκοπό αυτό ο οποίος θα τοποθετεί – αφαιρεί τα ισοθερμικά καλύμματα 

σε καθημερινή βάση και σε συνεννόηση πάντοτε με το Τμήμα Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.  

7. Τηλεφωνική υποστήριξη και παροχή οδηγιών.

Να υπάρχει η δυνατότητα τηλεφωνικής υποστήριξης καθώς και παροχής οδηγιών όλο το 24ώρο από 

εξειδικευμένο προσωπικό.

Β. Ωράριο Εργασίας

Οι συντηρητές του αναδόχου θα βρίσκονται στο χώρο του κολυμβητηρίου ανελλιπώς και σε καθημερινή 

βάση (συμπεριλαμβανομένου και Σαββάτου και Κυριακής) από τις 06.30 π.μ. έως τις 23.30 μ.μ. 

Γ. Προσωπικό Αναδόχου

Η ανάθεση των παραπάνω εργασιών σε εξωτερικό συνεργάτη είναι απαραίτητη διότι ο Δήμος δεν 

διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό για την εκτέλεση όλων των εργασιών και επειδή για λόγους Δημόσιας 

υγείας επιβάλλεται η συχνή και σε καθημερινή βάση συντήρηση των εγκαταστάσεων του Κολυμβητηρίου 

προς αποφυγή μετάδοσης μολυσματικών νοσημάτων, ασθενειών κλπ και μάλιστα μαζικά προς τον 

πληθυσμό που τα χρησιμοποιεί.

Για τον σκοπό αυτό, η παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού και εξωτερικών συνεργατών πρέπει 

να είναι συνεχής και εξαρτάται από τον προγραμματισμό των εκτελούμενων εργασιών αλλά και το επείγον 

της φύσης τους.

Οι τεχνικές προδιαγραφές συντάχτηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/16 ««Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

του Ν. 3536/07 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» και του Ν.3463/06 

«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

Άρθρο 2ο : Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση 

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός για το χρονικό διάστημα ενός έτους ανέρχεται στο ποσό 

των 35865,76€ συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει με το ποσό των 6.000,00€ τον 

ΚΑΕ 15.6142.0003 του  προϋπολογισμού  του    Δήμου του  οικονομικού έτους 2022 ενώ το υπόλοιπο ποσό 

θα βαρύνει τον συνεχιζόμενο ΚΑΕ  του οικονομικού έτους 2023.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΗΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ/

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΣΥΝΟΛΟ 

12ΜΗΝΟΥ

ΤΙΜΗ 

ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€)
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ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΟΜΑΛΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΦΙΛΤΡΩΝ

12 

(52εβδομάδες) 

8 416 6,00 2.496,00

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΧΗΜΙΚΗΣ 

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΝΕΡΟΥ

12 

(52εβδομάδες)

21 1092 6,00 6.552,00

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΈΛΕΓΧΟ

12 

(52εβδομάδες)

2 104     20,6153841 2.144.00

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

ΠΥΘΜΕΝΑ, 

ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ 

ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ & 

ΣΧΑΡΩΝ 

ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

12

(52εβδομάδες)

18 936 8,5 7.956,00

ΤΟΠΟΘΕΣΗ – 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΩΝ 

ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ

12

(52εβδομάδες)

32 832 8,50 7.072,00

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ

12 

(52εβδομάδες)

2 104 2 208,00

ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & 

ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΩΝ 

ΑΝΤΛΙΩΝ

12

(52εβδομάδες)

8 416 6,00 2.496,00

Σύνολο 28.924,00

Φ.Π.Α. 24% 6.941,76

Γενικό Σύνολο 35.865,76

Στην ανωτέρω δαπάνη συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και τα αναλώσιμα που απαιτούνται για την άρτια 
εκτέλεση των υπηρεσιών.
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Η δαπάνη για την εκτέλεση των υπηρεσιών θα  χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Άρθρο 3ο : Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

• τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

• τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός , απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους 
τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την 
υγεία».

• τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]»

• τον Ν. 3463/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων», όπως συμπληρώθηκε με την 
παρ 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α’/23-12-20008) «Αναδιοργάνωση της 
Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών .

• τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

• τον Ν.2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα»,

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

• την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές», 

• τον Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

• το Π.Δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”, 

• Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ  Α΄/112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
¨Πρόγραµµα Διαύγεια¨ και άλλες διατάξεις». 

• το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες."
• τον Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α΄/204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• τις διατάξεις του άρθρου 1 «Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων», 

του κεφαλαίου Α΄ «Μείωση Διοικητικών Βαρών – Απλουστεύσεις Διαδικασιών», του Ν.4250/2014 
(ΦΕΚ Α΄/74),

• τον Ν.4389/2016 (ΦΕΚ  Α΄/248) «Κύρωση  Κώδικα  Φόρου  Προστιθέμενης  Αξίας», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,

• τον Ν.2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
• τον Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
• τον Ν. 4625/2019 (Α’ 135) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες 

επείγουσες διατάξεις».
• την με αρ. 76928 (Β’ 2453/08.06.2021) Απόφαση  του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,

• τον Ν.4825/2021 (ΦΕΚ Α’157/2021) Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών 
πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών 
διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας, διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες επείγουσες 
διατάξεις.
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• Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4912/2022 ( Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων & άλλες 
διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης)

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

Άρθρο 4ο: Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος σε περίπτωση διαφοράς είναι: 

α. Το συμφωνητικό 

β  Η παρούσα μελέτη

γ. Η οικονομική προσφορά

Άρθρο 5ο: Τρόπος Ανάθεσης
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με απ΄ ευθείας ανάθεση, με βάση το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021.

Άρθρο 6ο: Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης, Τρόπος εκτέλεσης
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης αφορά χρονικό διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής 
της.
Η εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα όσα αν αναφέρονται στο 
άρθρο 1 της παρούσας.
Σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν. 4412/16, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα 
από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να 
παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη 
λήξη της διάρκειας της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα 
του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
Οπωσδήποτε πάντως, οι συμβάσεις τροποποιούνται κατά τη διάρκειά τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 132 του Ν. 4412/16.

Άρθρο 7ο: Δικαιούμενοι Συμμετοχής – Κριτήριο κατακύρωσης
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
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, 5, 6 και 7 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.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 
με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της 
Ένωσης.
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από 
τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 
σύμβαση.
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Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους 
εκπροσώπους τους.  
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Οι προσφορές θα αφορούν το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης. 
Προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης θα απορρίπτονται. 
Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή. 

Άρθρο 8ο:  Τρόπος Υποβολής και Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
Κάθε «προσφέρων» θα πρέπει να υποβάλλει κλειστό ενιαίο φάκελο προσφοράς, στον οποίο θα πρέπει να 
αναγράφονται εξωτερικά τα πλήρη στοιχεία αυτού που υποβάλλει την προσφορά (επωνυμία, διεύθυνση, 
τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ονοματεπώνυμο αρμοδίου εκπροσώπου για την 
προσφορά) καθώς επίσης και τις ενδείξεις:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Προς: Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής
Διεύθυνση: Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1, Τ.Κ.: 144 52
Αρ. πρωτ. πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:            /2022
Απευθείας ανάθεσης για την Επιλογή Αναδόχου για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ενιαίος αυτός φάκελος θα πρέπει να περιέχει, με τις ανάλογες ενδείξεις, τους εξής ανεξάρτητους 
σφραγισμένους υποφακέλους:
- Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
- Φάκελος «TEXNΙΚH ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
- Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

1) Ο Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», θα περιέχει:  
• Πιστοποιητικό οικείου επιμελητήριου από το οποίο θα προκύπτει η άσκηση δραστηριότητας 

συναφή με το  αντικείμενο της παρούσας μελέτης,   το οποίο θα έχει εκδοθεί έως τριάντα 
εργάσιμες  ημέρες πριν την υποβολή του, εκτός εάν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτού 
φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει δεν υφίστανται λόγοι 
αποκλεισμού σύμφωνα με την παρ 1 & 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2026

• Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης ( όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ , συγκρότηση Δ.Σ σε σώμα σε περίπτωση 
Α.Ε κλπ , ανάλογα με την νομική μορφή του οικονομικού φορέα) συνοδευόμενα από υπεύθυνη 
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν.

Στα περιεχόμενα των δικαιολογητικών συμμετοχής δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται 
οικονομικά στοιχεία.
Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως δωρεάν) αποτελεί λόγο 
απόρριψης της προσφοράς.
       

2) Ο Φάκελος «TEXNΙΚH ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  θα περιέχει:

Αναλυτική περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών
Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά 

στοιχεία.
Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως δωρεάν) αποτελεί λόγο 

απόρριψης της προσφοράς.

3) Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» , ο  οποίος θα περιέχει την  Οικονομική προσφορά 
σύμφωνα με το έντυπο που βρίσκεται στο  Παράρτημα  Ι  της παρούσας.

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των προσφερόντων με τις ισότιμες 
προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 
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του Ν.4782/2021.
Εάν οι οικονομικές προσφορές κρίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, 
η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση προς αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 
89 του ν. 4412/2016 όπως ισχύουν μετά την εφαρμογή του Ν.4782/2021.
Οι προσφορές και τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
Τα ξενόγλωσσα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 
 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, 
μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι 
απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται 
από μετάφραση στην ελληνική.

Άρθρο 9ο: Δικαιολογητικά Κατακύρωσης - Χρόνος υποβολής 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το αρ. 103 του Ν. 

4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν.4782/2021 αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») και τον καλεί να 
υποβάλει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, τα κάτωθι 
δικαιολογητικά :
α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση αντί του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, στην 
οποία θα δηλώνει τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 
του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν.4782/2021. Η υπεύθυνη δήλωση αφορά τον 
οικονομικό φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε  περίπτωση νομικού προσώπου τον νόμιμο 
εκπρόσωπο, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο  79  Α του Ν.4412/2016  όπως τροποποιήθηκε με το αρθρο 28 
του Ν.4782/2021.
β) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και  
γ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα 
αναγράφονται οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης, στους οποίους ο συμμετέχων οικονομικός φορέας 
οφείλει να καταβάλλει εισφορές. 

Άρθρο 10ο : Υπογραφή Σύμβασης
Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η σύμβαση, υποχρεούται να προσέλθει στο Τμήμα Προμηθειών 
του Δήμου για την υπογραφή της Σύμβασης, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15)  ημερών  από την  
ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης.
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν προσέλθει, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση 
που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν.

Άρθρο 11ο: Έννομη προστασία κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
Oποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 
αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας 
αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), το οποίο αποφαίνεται 
αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής 
προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο 
με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Άρθρο 12ο :     Αναθεώρηση τιμών 
Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν 
σταθερές και αμετάβλητες κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 

Άρθρο 13ο :   Παραλαβή παραδοτέων 
Η παραλαβή των παρεχομένων υπηρεσιών διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 219 παρ. 1 Ν 
4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 107 παρ. 1 του Ν 4782 /2021 :
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«Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής, που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 221, περί οργάνων διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης 
και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων.
Κατά παρέκκλιση από τα ανωτέρω, για την παραλαβή συμβάσεων υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία ίση ή 
μικρότερη του ποσού της παρ. 1 του άρθρου 118, περί απευθείας ανάθεσης, δεν απαιτείται  συγκρότηση 
επιτροπή παραλαβής και η παραλαβή γίνεται με βεβαίωση, που εκδίδεται από τον προϊστάμενο της 
υπηρεσίας για την οποία προορίζονται οι υπηρεσίες ή της υπηρεσίας, που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό 
με την απόφαση ανάθεσης.
Αρμόδιο τμήμα για την παρακολούθηση και παραλαβή της παρούσας σύμβασης θα είναι Τμήμα 
Αθλητισμού.

Άρθρο 14ο :   Εγγυήσεις
Δεν απαιτούνται εγγυητικές συμμετοχής και καλής εκτέλεσης.
Ωστόσο ο ανάδοχος εγγυάται για την άρτια εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Άρθρο 15ο :     Τρόπος πληρωμής, Φόροι, Τέλη και κρατήσεις
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά  με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την 
οριστική παραλαβή των αντίστοιχων παραδοτέων.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.
Tον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την άρτια εκτέλεση των υπηρεσιών που προβλέπεται 
στα έγγραφα της σύμβασης. 
Ειδικότερα για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), 
επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,1% σύμφωνα με το άρθρο 350 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 7 του Ν.4912/2022
Η  ανωτέρω  κράτηση  υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με την  πληρωμή θα γίνει  η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.

Άρθρο 16ο : Χρόνος ισχύος προσφορών.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα 
τριάντα ημερών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά 
που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω θα απορρίπτεται  ως μη κανονική.

Άρθρο 17ο : Υπεργολαβία - Εκχώρηση του αντικειμένου
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το 
όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, 
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής 
αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των 
τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην 
αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 
Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, εφόσον 
το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 
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άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της 
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί την 
αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 
Μετά την εκχώρηση οι πληρωμές γίνονται απ’ ευθείας στον νέο ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει και όλες 
τις ευθύνες από τη σύμβαση.

Άρθρο 18ο : Επίλυση διαφορών
Οι τυχόν διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία από τα αρμόδια όργανα και τα αρμόδια 
δικαστήρια.

Άρθρο 19 : Έκπτωση αναδόχου 
Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας,  κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν εκπληρώσει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις.

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή 
του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την 
ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα 
(30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να 
επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση 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 
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.

Άρθρο  20ο:  Απόρριψη Παρεχόμενων Υπηρεσιών – Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 

παραδοτέων με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με 
τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η 
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για 
την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε 
ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016, λόγω εκπρόθεσμης 
παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Άρθρο 21ο :  Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
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α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους, 
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

Άρθρο 22ο  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα 
αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας, για το σκοπό 
της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας 
κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των 
δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων

Άρθρο 23ο : Υποχρεώσεις του αναδόχου

Υπό την προϋπόθεση ότι ο Δήμος Μεταμόρφωσης, τηρεί πλήρως τις οικονομικές του υποχρεώσεις 
σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, ο Ανάδοχος υποχρεούται στα παρακάτω:

• Ο Ανάδοχος θα  ευθύνεται κατά την εκτέλεση του παρόντος για τη λήψη όλων των απαραίτητων 
μέτρων ασφαλείας και την προστασία του προσωπικού του που θα απασχοληθεί για το σκοπό 
αυτό.

• Ο Ανάδοχος οφείλει να δηλώσει  ότι αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη τήρησης των διατάξεων 
ασφαλιστικής νομοθεσίας σχετικά με το προσωπικό του, για πιθανά ατυχήματα είτε εντός είτε 
εκτός των περιοχών εργασίας.

• Ο Ανάδοχος θα  έχει την αποκλειστική ευθύνη να λαμβάνει τα προσήκοντα προληπτικά μέτρα για 
να προστατεύσει τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί στα πλαίσια της σύμβασης, το προσωπικό του 
καθώς και κάθε τρίτο κατά ενδεχομένων ατυχημάτων ή / και βλαβών που πιθανώς να 
προκληθούν από αυτόν ή / και από το προσωπικό του, και να φέρει την δαπάνη της τυχόν 
σχετικής βλάβης ή / και αποζημίωσης.

• Ο Ανάδοχος οφείλει να εγγυηθεί, ότι διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τα μέσα για την 
προσήκουσα, εμπρόθεσμη και άρτια εκτέλεση της σύμβασης εντός των καθορισμένων χρονικών 
ορίων.

• Ο Ανάδοχος οφείλει να εγγυηθεί, ότι σε περίπτωση φθοράς με δική του υπαιτιότητα, του 
εξοπλισμού και των μέσων που χρησιμοποιεί στα πλαίσια της σύμβασης, έχει τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσει τον κατάλληλο εφεδρικό εξοπλισμό και μέσα ώστε η ολοκλήρωση της σύμβασης 
να προχωρήσει ομαλά και χωρίς καμία καθυστέρηση. Τα έξοδα επισκευής του εξοπλισμού και των 
μέσων του στην περίπτωση αυτή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο.

• Ο ανάδοχος οφείλει να απασχολεί προσωπικό άριστα εκπαιδευμένο.
• Ο ανάδοχος οφείλει να αποζημιώσει για οποιαδήποτε βλάβη οφείλεται σε πλημμελή εκτέλεση 

των εργασιών του ή σε λανθασμένο χειρισμό του προσωπικού του, όπως επίσης τους χρήστες των 
εγκαταστάσεων του Κολυμβητηρίου, το προσωπικό του Κολυμβητηρίου και γενικά προς κάθε 
τρίτο στον οποίο προκλήθηκε βλάβη/ζημία με δική του υπαιτιότητα.

Άρθρο 24 Ρήτρα Εμπιστευτικότητας κατά την Εκτέλεση της Σύμβασης

Ο Ανάδοχος, από την στιγμή που θα αποκτήσει πρόσβαση σε απόρρητες ή εμπιστευτικές 
πληροφορίες ψηφιακής μορφής ή σε φυσικό αρχείο, δεσμεύεται πως έχει λάβει γνώση ότι οι 
εμπιστευτικές αυτές πληροφορίες προστατεύονται από την υφιστάμενη Εθνική Νομοθεσία περί 
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προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και το Κανονιστικό Πλαίσιο που αφορά στη λειτουργία του 
Οργανισμού.

Ο Ανάδοχος για όλα τα στοιχεία που θα παρασχεθούν από το Δήμο Μεταμόρφωσης, αναλαμβάνει 
την υποχρέωση έναντι του Δήμου Μεταμόρφωσης αποφυγής οιασδήποτε διαρροής τους και του 
χειρισμού τούτων κατά τρόπον που εξασφαλίζεται απόλυτη εχεμύθεια. 

Η ως άνω υποχρέωση δεσμεύει και τον Δήμο Μεταμόρφωσης ως Αναθέτουσα Αρχή.
Σε περίπτωση που έχει δοθεί στον Ανάδοχο πρόσβαση σε Πληροφοριακά Συστήματα του Δήμου 

Μεταμόρφωσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαφυλάξει το απόρρητο και να μην αποκαλύψει το όνομα 
χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης με τα οποία αποκτά πρόσβαση σε αυτά. Ο Ανάδοχος έχει την 
αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα του Δήμου 
Μεταμόρφωσης με τη χρήση των δικών του κωδικών και σε περίπτωση που έχει την υποψία ότι κάποιος 
άλλος χρησιμοποιεί τους δικούς του κωδικούς πρόσβασης, θα πρέπει να το αναφέρει αμέσως στο 
Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Πληροφορικής του Δήμου Μεταμόρφωσης.

Ο Ανάδοχος ως αποδέκτης πληροφοριών θα πρέπει:
• Να λαμβάνει υπόψη ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δι’ ιδίαν μόνο χρήση η δε 
περαιτέρω διάδοση των σε τρίτους απαγορεύεται.
• Να μην κάνει χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών για σκοπούς άλλους από αυτόν για τον οποίο 
δόθηκαν.
• Να μην αναπαραγάγει με οποιονδήποτε τρόπο τις ληφθείσες πληροφορίες.
• Να επιστρέψει στο Δήμο Μεταμόρφωσης οποιοδήποτε έγγραφο εάν του ζητηθεί.

Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον Ανάδοχο, βάσει νομοθετικής διάταξης, κανονισμού ή δικαστικής 
εντολής, να αποκαλύψει οποιαδήποτε από τις παρεχόμενες πληροφορίες, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να ειδοποιήσει αμέσως τον Δήμο Μεταμόρφωσης, προτού προβεί στην αποκάλυψη.

Η υποχρέωσή του Αναδόχου σχετικά με την προστασία των απόρρητων και εμπιστευτικών 
πληροφοριών στις οποίες έχει πρόσβαση λόγω της εργασίας που του έχει ανατεθεί, της συνεργασίας του 
με τον Δήμο Μεταμόρφωσης ή της δυνατότητας χρήσης των υπηρεσιών που του έχει δοθεί, θα συνεχίζει 
να υφίσταται και μετά τον τερματισμό της παραπάνω σχέσης του με τον Δήμου Μεταμόρφωσης.

Ο Ανάδοχος αποδέχεται και έχει πλήρως κατανοήσει ότι η σκόπιμη αποκάλυψη εκ μέρους του 
εμπιστευτικών πληροφοριών σε οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο άτομο μπορεί να επισύρει νομικές 
διώξεις και κυρώσεις εναντίον του. Αποδέχεται επίσης ότι έχει πλήρως κατανοήσει πως η σκόπιμη και μη 
εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη αποτελεί καταστρατήγηση της κείμενης νομοθεσίας και λόγο για 
ενδεχόμενη κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου.  

ΆΡΘΡΟ  25O  : Εφαρμοστέα νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας, οι όροι της παρούσας και συμπληρωματικά ο 
Αστικός Κώδικας.

    

Η   Συντάξασα                               Ο Προϊστάμενος του Τμήματος                        Η Προϊσταμένη της                 
                                                                   Προμηθειών                                  Δ/νσης  Οικονομικών Υπηρεσιών
                                                                           

Μαρίνα Κομνηνού                                   Κωνσταντίνος Μητσόπουλος                                  Λυγερή Χαγιά 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :
ΕΔΡΑ :

ΟΔΟΣ – 
ΑΡΙΘΜΟΣ :

Τ.Κ. :
Α.Φ.Μ. :

Δ.Ο.Υ. :
ΤΗΛΕΦΩΝΟ :

FAX :
E-MAIL :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ/

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
12ΜΗΝΟΥ

ΤΙΜΗ 
ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (€)

ΜΕ ΦΠΑ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΟΜΑΛΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΦΙΛΤΡΩΝ

12 

(52εβδομάδες) 
8 416

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΧΗΜΙΚΗΣ 
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 
ΝΕΡΟΥ

12 

(52εβδομάδες)
21 1092

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
ΈΛΕΓΧΟ

12 

(52εβδομάδες)
2 104

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΠΥΘΜΕΝΑ, 
ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ 
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ & 
ΣΧΑΡΩΝ 
ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

12

(52εβδομάδες)
18 936

ΤΟΠΟΘΕΣΗ – 
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ 

12 32 832
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΩΝ 
ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ

(52εβδομάδες)

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ

12 

(52εβδομάδες)
2 104

ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & 
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΩΝ 
ΑΝΤΛΙΩΝ

12

(52εβδομάδες)
8 416

Σύνολο

Φ.Π.Α. 24%

Γενικό 
Σύνολο

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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