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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Το Παμπελοποννησιακό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Πατρών έχοντας υπόψη 

1. τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει) 

2. τα άρθρα 66, 67 & 68 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014)" 

3. τις παρ. 21, 22, 23 του άρθρου 10 του Ν. 4337/15 (ΦΕΚ 129A/15) . 

4. το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145Α/2016) 

όπως ισχύει (ΥΠΟΙΚ 2/100018/0026/30-12-2016) 

5. το ν. 2725/1999 άρθρο 53 παρ. 5 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός 

και άλλες διατάξεις άρθρο 53 παρ. 1, 2, 3, 4 και άρθρο 77 παρ. 8 ν. 3057/2002 

«Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων 

Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 239/Α΄/10-10-2002). 

6. Π.Δ. 109 (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄ 145/17-8-2009). "Οργανισμός του Παμπελοποννησιακού 

Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Πατρών." 

7. Απόφαση (Φ.Ε.Κ. τ. Β΄ 847/11-7-2000). "Κανονισμός λειτουργίας των Εθνικών και 

Δημοτικών Γυμναστηρίων της χώρας (Ν.Π.Δ.Δ.)" 

8. Π.Δ. 53/2000 (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄ 43/1-3-2000). "Ίδρυση Παμπελοποννησιακού Εθνικού 

Αθλητικού Κέντρου Πατρών." 

9. Ν. 2725/1999 (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄ 121/17-6-1999). "Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός 

αθλητισμός και άλλες διατάξεις." 

10. Π.Δ. 456/1988 (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄ 209/22-9-1988). "Οργάνωση και λειτουργία 

Γυμναστηρίων." 

11. Ν. 423/1976 (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄ 223/21-8-1976). "Περί Γυμναστηρίων και ρυθμίσεως 

θεμάτων αφορώντων εις τον εξωσχολικόν αθλητισμόν." 

12. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔΕΦ/303061/10324/2488/384 απόφαση του 

Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 346/ΥΟΔΔ/07-06-2019) με θέμα 

"Ορισμός μελών της Επιτροπής Διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 

«ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΩΝ» 

13. Το υπ’ αρίθμ. 1099/26-07-2019 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ 19REQ005357139) 
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14. την υπ’ αρίθμ. 1/26-07-2019 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (ΑΔΑ 

97ΟΥ469Η32-ΦΤΘ) 

15. την υπ’ αριθ. 1101/26-07-2019 (ΑΔΑ: ΨΒΕΦ469Η32-ΨΑΧ, ΑΔΑΜ 

19REQ005358823, α/α Βιβλίου Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής : Α102) 

απόφασης έγκρισης δέσμευσης πίστωσης στον Κ.Α.Ε. 0879 για την κάλυψη της 

σχετικής ανάγκης. 

16. Την αναγκαιότητα για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των κολυμβητικών 

δεξαμενών και των Η/Μ εγκαταστάσεων του μηχανοστασίου για τις ανάγκες του 

κλειστού κολυμβητηρίου «Α.Πεπανός» του ΠΕΑΚ Πατρών 

 

ενδιαφέρεται να αναθέσει με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των κολυμβητικών δεξαμενών και 

των Η/Μ εγκαταστάσεων του μηχανοστασίου για τις ανάγκες του κλειστού 

κολυμβητηρίου «Α.Πεπανός» του ΠΕΑΚ Πατρών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, ενώ η εκτιμώμενη αξία 

της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 124.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 100.000,00€). Οι προς παροχή υπηρεσίες κατατάσσονται 

στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : Επισκευή 

και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων (45212290-5) 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της σύμβασης με τις τεχνικές προδιαγραφές, 

όπως ορίζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 

την υπογραφή της έως 31/08/2019, με καταληκτική ημερομηνία περαίωσης των 

εργασιών ως εξής: α) εργασίες συντήρησης κολυμβητικής δεξαμενής έως την 

19/08/2019, β) εργασίες συντήρησης καταδυτηρίου έως την 25/08/2019 και γ) 

εργασίες συντήρησης κλιματισμού έως την 19/08/2019.  

Παρακαλείσθε να καταθέσετε την προσφορά με τον πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, 

όπως ορίζεται στην συνέχεια, στις διοικητικές υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής στην 

διεύθυνση Πανεπιστημίου 480, Μποζαϊτικα, Τ.Κ. 26443, Πάτρα (Κλειστό Γυμναστήριο 

«Τόφαλος») έως την Παρασκευή 02/08/2019, ώρα 12:00 π.μ. 

 

Άρθρο 1 Λόγοι Αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε 

οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή: 

Α. γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας 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. 

Β. μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  

Γ. γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος 

του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) 
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τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 

σύμφωνα με την υ.α. 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή 

«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 

δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα' και ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

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. 

 

Άρθρο 2. Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 

παρούσας και ειδικότερα απαιτείται  

α. να διαθέτουν έγκριση/βεβαίωση/άδεια/πιστοποιητικό από το οικείο επαγγελματικό 

μητρώο, επιμελητήριο ή επαγγελματική ένωση υπό τους όρους που προβλέπονται στη 

νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης τους ή ένορκη βεβαίωση, με το οποίο θα 

πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό τους επάγγελμα. Οι εγκατεστημένοι 

στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 

Επιμελητήριο. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά 

μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε 

άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 

τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά 

ή εμπορικά μητρώα. 

β. να διαθέτουν άδεια και πιστοποίηση αέριων καυσίμων από την Διεύθυνση 

Βιομηχανίας της οικείας Περιφέρειας. 

 

Άρθρο 3. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
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Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης απαιτείται 

Α. να έχουν εκτελέσει κατά την διάρκεια της προηγούμενης τριετίας τουλάχιστον τρεις 

συμβάσεις συναφείς με το αντικείμενο της παρούσας και ύψους τουλάχιστον 50.000,00€ 

η κάθε μία με φορείς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή ιδιωτικού τομέα, με αναφορά των 

στοιχείων του φορέα, του αντίστοιχου ποσού και της ημερομηνίας, συνοδευόμενη από 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές περί 

ορθής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Β. να διαθέτουν 

1. Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε. ή Τ.Ε. για την συντήρηση κολυμβητικών δεξαμενών 

και στην επίβλεψη συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων μηχανοστασίου 

κολυμβητηρίων, ο οποίος θα διαθέτει  

α) αποδεδειγμένη προϋπηρεσία συντήρησης κολυμβητικών δεξαμενών 

ολυμπιακών διαστάσεων τουλάχιστον τεσσάρων ετών. 

β) αποδεδειγμένη εμπειρία σε υδρόψυκτα μηχανήματα κλιματισμού τύπου YORK 

καθώς και γνώσης software σχετικά με το menu της μονάδας. 

γ) αποδεδειγμένη εμπειρία σε εφαρμογές συντήρησης υγραερίου αντίστοιχων 

KW με την εγκατεστημένη ισχύς του κτηρίου (1500 KW) 

δ) αποδεδειγμένη εμπειρία σε Η/Z και πυροσβεστικά συγκροτήματα 

ε) πιστοποίηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων τεχνικών ψυκτικών 

εγκαταστάσεων –φθοριούχων αερίων 

 

2. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Π.Ε. ή Τ.Ε. με άδεια η βεβαίωση αναγγελίας τουλάχιστον 

πέντε ετών με εξειδίκευση στα Η/Ζ στην πυρασφάλεια –πυρανίχνευση καθώς 

πιστοποιημένη εμπειρία στον  έλεγχος και την υποστήριξη BMS. 

 

3. Χημικό Μηχανικό  Π.Ε. για τις χημικές και μικροβιολογικές μετρήσεις και 

αναλύσεις νερού σε δεξαμενές ολυμπιακών διαστάσεων. 

 

4. Συγκολλητή με πιστοποίηση ηλεκτροσυγκόλλησης –ΤΙΚ 

 

5. Εξειδικευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό για τις εργασίες συντήρησης του 

κλιματισμού που θα αποδεικνύεται με προϋπηρεσία τουλάχιστον τεσσάρων 

ετών στα αντίστοιχα μηχανήματα κλιματισμού άνω των 500KW 

 

Άρθρο 4. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης απαιτείται  

α. να έχουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 

9001:2015, με πεδίο εφαρμογής τις αντίστοιχες υπηρεσίες. 

β. να συμμορφώνονται με τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και 

Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), σύμφωνα με την αριθ. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 

2090/14) Υπουργική Απόφαση. 

γ. Να διαθέτουν ασφάλεια γενικής αστικής ευθύνης για τις εργασίες ύψους 200.000,00€ 
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Άρθρο 5. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών 

τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή αποδεικνύουν ότι θα έχουν στην διάθεσή τους 

τους αναγκαίους πόρους με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην 

ικανότητα των οποίων στηρίζονται. Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις 

ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη 

με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί 

φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την 

εκτέλεση της σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα άρθρα 79, 80 και 81 του Ν. 4412/2016 αν οι 

φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, 

πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα 

με τα άρθρα 73 και 74 του ως άνω νόμου. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον 

οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο 

επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1 και 2 του 

άρθρου 73 και του άρθρου 74 του ως άνω νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα την αντικατάσταση φορέα για τον οποίον 

συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του ιδίου 

νόμου. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις 

ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

 

Άρθρο 6. Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 

ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την 

υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής 

έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν 

προκαταβολής. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και 

ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 

επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων 

και του εκπροθέσμου 
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Άρθρο 7. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος  

α. υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα 

Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

β. υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των 

εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. 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, 

γ. δεσμεύεται ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη 

διάρκεια της σύμβασης, 

δ. δεσμεύεται ότι θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την 

εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο του ελέγχεται και βεβαιώνεται 

από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 

αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς 

τους. 

 

Άρθρο 8. Υπεργολαβία 

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 
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ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Όταν από την ως 

άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 

απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του 

άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 9. Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά το πέρας των εργασιών, και αφού 

υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της 

υπηρεσίας. 

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 (οικείο 

Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης). 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την 

παράδοση του καυσίμου στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως 

ισχύει) με αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

β) Κράτηση ύψους 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης με αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 

αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) σύμφωνα με την παράγραφο 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 

(Α΄ 147). 

γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 

ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 

παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για 

λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με 

την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία της 

παραπάνω κράτησης (0,02%), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της 

εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης 

και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 

παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού σύμφωνα με το άρθρο 64 του 

ν. 4172/2013. 

ε) Κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή 

άλλων οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον ανάδοχο. 
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Άρθρο 10. Παρακολούθηση σύμβασης- Χρόνος παράδοσης 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις αιτούμενες υπηρεσίες, όπως ορίζονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η 

διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την επιτροπή παραλαβής η οποία και θα εισηγείται  

στην αναθέτουσα αρχή για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση 

όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη 

λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για 

ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας 

της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο 

ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της 

σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, 

έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το 

ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει 

επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον 

χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον 

ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν 

στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή 

παραλαβής.  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υπηρεσιών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη 

λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 

219 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και 

η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως 

σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των 

συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 11. Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον 

οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 
Προσφορά του ………….. 

για την: «συντήρησης των κολυμβητικών δεξαμενών και των Η/Μ εγκαταστάσεων 
του μηχανοστασίου για τις ανάγκες του κλειστού κολυμβητηρίου «Α.Πεπανός» του 

ΠΕΑΚ Πατρών» 
με αναθέτουσα αρχή το Παμπελοποννησιακό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Πατρών 

 

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» στον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 
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β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η 

τεχνική προσφορά. Αν τα στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου 

όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και 

ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις 

γ) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση 

απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. 

 

1. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

1.1. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 1 της 

παρούσας, υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

Α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά: 

αα) ο ίδιος, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή οι διαχειριστές σε περίπτωση 

ομόρρυθμων (Ο.Ε.) ετερόρρυθμων (Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 

και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), 

ββ) ο διευθύνων σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε 

περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.),  

γγ) ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση ενώσεων 

δδ) τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν διοίκηση σε κάθε άλλη περίπτωση 

εε) τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης φυσικά πρόσωπα 

Β. Φορολογική ενημερότητα 

Γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά: 

1. τους οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης 

2. τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του 

συμμετέχοντος όσο και τους εκπροσώπους αυτού, εφόσον υπάρχει υποχρέωση 

ασφάλισης, που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ (τέως ΙΚΑ) και θα 

συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.  

Δ. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 

Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 

προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα 

δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή 

αίτησης συμμετοχής (παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν. 4488/2017). Σε περίπτωση που το 
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Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) αδυνατεί να εκδώσει 

τέτοιο πιστοποιητικό μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, προσκομίζεται 

υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση. 

Ε. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση 

νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση 

Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα 

πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 

καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής 

κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 

θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

 

1.2. Προς απόδειξη της καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του 

άρθρου 2 της παρούσας, υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

Α. Βεβαίωση εγγραφής από το οικείο Επιμελητήριο  

Β. Σχετική άδεια και πιστοποίηση αέριων καυσίμων από την Διεύθυνση Βιομηχανίας της 

οικείας Περιφέρειας 

 

1.3. Προς απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματική ικανότητας του άρθρου 3 της 

παρούσας, υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

Α. Κατάλογο με τουλάχιστον τρεις συμβάσεις συναφείς με το αντικείμενο της παρούσας 

και ύψους τουλάχιστον 50.000,00€ η κάθε μία κατά την διάρκεια της προηγούμενης 

τριετίας με φορείς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή ιδιωτικού τομέα συνοδευόμενη από 

τιμολόγια, συμβάσεις και πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από τις 

αντίστοιχες αρμόδιες αρχές περί ορθής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Β. Αντίγραφα των σχετικών εγγράφων συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών τίτλων 

σπουδών και κατάρτισης καθώς και βιογραφικών ή όποιων άλλων εγγράφων που να 

αποδεικνύουν την σχετική εμπειρία και πιστοποίηση.  

 

1.4. Προς απόδειξη των προτύπων διασφάλισης ποιότητας του άρθρου 4 της παρούσας, 

υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

Α. για την περίπτωση (α) το σχετικό πιστοποιητικό,  

Β. για την περίπτωση (β) υπεύθυνη δήλωση ότι συμμορφώνονται με τους Κανόνες 

Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), 

σύμφωνα με την αριθ. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/14) Υπουργική Απόφαση, 

Γ. για την περίπτωση (γ) αντίγραφο της σχετικής ασφάλειας 
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Για τις περιπτώσεις των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από φορείς του δημοσίου αρκούν 

ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων. Για τα ιδιωτικά έγγραφα 

απαιτούνται ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα 

όσων ιδιωτικών εγγράφουν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου 

(άρθρο 1 του Ν. 4250/2017, ΦΕΚ 74/Α’/26-03-2017) 

 

Στην περίπτωση που δεν επαρκεί ο διαθέσιμος χρόνος για την έκδοση οποιουδήποτε 

από το ως άνω αναφερόμενα δικαιολογητικά, θα πρέπει να υποβληθεί αντίγραφο 

αίτησης έκδοσης του εκάστοτε εγγράφου που αφορά, συνοδευόμενο από υπεύθυνη 

δήλωση του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν οι 

συγκεκριμένοι λόγοι αποκλεισμού ή ότι πληρούν τους σχετικούς όρους και ότι θα 

προσκομιστεί το δικαιολογητικό άμα την έκδοσή του. 

 

Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: 

α) Το απόσπασμα ποινικού μητρώου, το πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, εφόσον 

έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

β) Η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν 

εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση, 

γ) τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, εφόσον 

έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, 

δ) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

 

2. Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 

H τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:  

2.1. Το «ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας 

2.2. Μία τεχνική έκθεση περιγραφής του τρόπου με τον οποίο ο προσφέρων σκοπεύει να 

προσεγγίσει τις αιτούμενες εργασίες συνοδευόμενη από χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης 

των εργασιών, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσας πρόσκλησης. 

 

3. Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής 

προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙ, που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει της τιμής. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων 
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κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση (λ.χ. έξοδα μεταφοράς, ασφαλιστικές 

εισφορές, υλικά εργασιών), εκτός από το ΦΠΑ. 

 

Η παρούσα μαζί με τα προς συμπλήρωση Παραρτήματα θα δημοσιευτούν προς διάθεση 

στον διαδικτυακό ιστότοπο της αναθέτουσας αρχής www.peakpatras.gr 

Κατά τα λοιπά και για όσα δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα πρόσκληση και τα 

παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της, θα εφαρμόζονται οι 

κείμενες περί προμηθειών/ υπηρεσιών Δημοσίου Τομέα Διατάξεις. 

 

 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του 
ΠΕΑΚ Πάτρας 

 
 

Νικόλαος Κανελλάκης 
 

Κοινοποίηση 

1) Γραφείο Προέδρου της ΕΔ του ΠΕΑΚ Πάτρας 

2) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 

3) Επιτροπή Διαγωνισμού  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Αντικειμένου της Σύμβασης 

 
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Αντικείμενο της σύμβασης αφορά την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των κολυμβητικών 

δεξαμενών και των Η/Μ εγκαταστάσεων του μηχανοστασίου (Α. ΠΕΠΑΝΟΣ) του ΠΕΑΚ 

Πατρών. Οι προς παροχή υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): Επισκευή και συντήρηση αθλητικών 

εγκαταστάσεων (45212290-5). 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΠΑΝΟΣ 

ΠΙΣΙΝΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΥΒΙΚΑ ΝΕΡΟΥ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ 
ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

50 Χ 21 m 2.500 m3 

ΚΑΤΑΔΥΤΗΡΙΟ 33 Χ 21 m 3.500 m3 

 
Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
1. Εργασίες συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και κολυμβητικών δεξαμενών 

 Αντικατάσταση διαβρωμένων σωληνώσεων προσαγωγής 

 Έλεγχος και αντικατάσταση βανών πεταλούδας DN250 φίλτρων δικτύου 

 Εργασίες φίλτρων: Σφυρηλάτισμα και κάλυψη πόρων με λαμαρίνα οι οποίες θα 
ηλεκτροσυγκολληθούν σε εκείνα τα σημεία, εσωτερικό βάψιμο με ειδικό ανεξίτηλο 
χρώμα χωρίς να περιέχει βλαβερές ουσίες σε συνδυασμό με την χρήση των χημικών 
που θα γίνει κατά την διάρκεια της χρονιάς για την συντήρηση της πισίνας. 

 Άδειασμα άμμου όλων των φίλτρων και επανατοποθέτηση μετά την συντήρηση τους 

 Έλεγχος στεγανότητας και συγκόλληση διαρροών 

 Αντικατάσταση διαφραγμάτων και διαχυτών σε δέκα φίλτρα μαζί με τα παρελκόμενα 
τους  

 Γενική συντήρηση 6 μοτέρ 80ΗΡ και 6 αντλιών ανακυκλοφορίας. Αλλαγή σε 
ρουλεμάν και τσιμούχες, γέμισμα σε άξονες και τορνίρισμα, κόμπλερ, σαλαμάστρες 
και αλφάδιασμα των μοτέρ και των αντλιών σε βάσεις. 

 Έλεγχος μοτέρ φυσητήρων φίλτρων και συντήρηση αυτών- αντικατάσταση μέρος 
δικτύου όλων των φίλτρων. 

 Αντικατάσταση μανομέτρων 

 Χημικός καθαρισμός πέντε εναλλακτικών θέρμανσης πισινών  

 Συντήρηση λεβητοστασίου με ειδικό χημικό για άλατα κλπ 

 Συντήρηση τριών καυστήρων αερίου 

 Συντήρηση και έλεγχος αυτοματισμού δικτύου αερίου 

 Έλεγχος και πιστοποίηση δεξαμενής υγραερίου 

 Επισκευή τρίτου  εφεδρικού καυστήρα 

 Γενική συντήρηση πυροσβεστικού συγκροτήματος 

 Συντήρηση  αντλίας ντίζελ με αυτοματισμό 

 Εγκατάσταση δικτύου λυμάτων για την εφεδρική ντίζελ αντλία 

 Συντήρηση υποβρύχιων αντλιών λυμάτων 

 Έλεγχος και συντήρηση δοχείων διαστολής 
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2. Κλιματισμός - Γενική συντήρηση κλιματισμού:  

 Γενική συντήρηση υδρόψυκτων μηχανών ψύξης YORK συμπεριλαμβανόμενων των 
πάσης φύσεως υλικών και ανταλλακτικών 

 Αντικατάσταση λαδιών σε όλα τα κυκλώματα των μονάδων 

 Ελεγχος και πληρωση φρέον R407  

 Επιδιόρθωση βλάβης σε κομπρεσέρ  

 Χημικός καθαρισμός υδρόψυκτων εναλλακτών (εξατμιστών συμπυκνωτών) 

 Έλεγχος κυκλοφορητών inverter περίπου 40 τεμ και αντικατάσταση ή επισκευή 
καμένων  

 Γενική συντήρηση σε δυο πύργους ψύξης μαζί με χημικό καθαρισμό  

 Έλεγχος φίλτρων, μοτέρ ανακυκλοφορίας πύργων ψύξης, μπεκ, φλοτέρ, βάνες κτλ. 
και αντικατάσταση σ ότι απαιτείται  

 Αντικατάσταση στεγανών σε αντλίες πύργου ψύξης  

 Συντήρηση δικτύου τροφοδοσίας νερού στους πύργους ψύξης. 
 

Το κόστος των υλικών/αναλωσίμων για τις ως άνω εργασίες συντήρησης βαρύνουν τον 

ανάδοχο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 
 

ΑΦΜ-Δ.Ο.Υ.  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-Τ.Κ.  

ΠΟΛΗ  

ΝΟΜΟΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ/E-MAIL  

 

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ο υπογράφων …………………………………………………………. δηλώνω ότι για την παροχή υπηρεσιών 

παροχή υπηρεσιών συντήρησης των κολυμβητικών δεξαμενών και των Η/Μ εγκαταστάσεων 

του μηχανοστασίου για τις ανάγκες του κλειστού κολυμβητηρίου «Α.Πεπανός» του ΠΕΑΚ 

Πατρών, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αρίθμ. 1113/29-07-2019 πρόσκλησης, τους οποίους 

έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, έχοντας λάβει πλήρη γνώση των αναγκών και 

των αιτούμενων υπηρεσιών και αφού έχω σταθμίσει το προσδοκώμενο όφελος και τον 

επιχειρηματικό κίνδυνο, προσφέρω: 

 

α/α Είδος Μονάδα Μέτρησης Σύνολο 

Αριθμητικώς Ολογράφως 

1. Εργασίες συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού και κολυμβητικών δεξαμενών 

Κατ’ αποκοπή   

2. Κλιματισμός - Γενική συντήρηση κλιματισμού Κατ’ αποκοπή   

 Σύνολο (από 1 έως 2)   

 Φ.Π.Α. 24%   
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 Γενικό Σύνολο   

 

 

Ημερομηνία …………….. Για τον υποψήφιο Προμηθευτή 
 

Υπογραφή 
Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Τεχνικές Προδιαγραφές – Φύλλο Συμμόρφωσης 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει επί ποινή αποκλεισμού τον παρακάτω πίνακα 

συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών – «ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», με την 

απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Το παρακάτω έντυπο περιλαμβάνεται στον 

Υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», για την τεκμηρίωση 

των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ. 

- Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ», περιγράφονται από την Υπηρεσία οι αιτούμενες 

υπηρεσίες, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στο παράρτημα 

Ι της παρούσας Διακήρυξης. 

- Στη στήλη «συμφώνα με τις τεχνικές προδιαγραφές» σημειώνεται η απάντηση του 

υποψήφιου προμηθευτή που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν οι αντίστοιχες προδιαγραφές 

πληρούνται ή όχι από την Προσφορά. Απλή κατάφαση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης των 

προδιαγραφών και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της 

πλήρωσης της απαίτησης. 

- Στη στήλη «κατάθεση τεχνικών προδιαγραφών του υπό προμήθεια είδους» σημειώνεται η 

απάντηση του υποψήφιου προμηθευτή που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ. Η κατάφαση θα πρέπει 

να συνοδεύεται με σαφή παραπομπή στα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Είναι ιδιαίτερα 

επιθυμητή να υπάρχει σαφής παραπομπή, όσο το δυνατό πιο συγκεκριμένη, π.χ. τεχνικό 

φυλλάδιο 1, σελ. 2, παράγραφος 1 κ.ο.κ. Στην περίπτωση που η απάντηση του προμηθευτή 

είναι ΟΧΙ, είναι λόγος αποκλεισμού. 

- Το παρόν φύλλο συμμόρφωσης θα πρέπει να συνοδεύεται από μία τεχνική έκθεση 

περιγραφής του τρόπου με τον οποίο ο προσφέρων σκοπεύει να προσεγγίσει τις αιτούμενες 

υπηρεσίες συνοδευόμενη από χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών, σύμφωνα με το 

Παράρτημα Ι της παρούσας. 

 

Α/Α Περιγραφή είδους Σύμφωνα με τις 
Τεχνικές 
Προδιαγραφές 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Κατάθεση 
τεχνικών 
προδιαγραφών 
του υπό 
προμήθεια 
είδους 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Παρατηρήσεις 

1. Εργασίες συντήρησης 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 
και κολυμβητικών δεξαμενών 

   

2. Κλιματισμός - Γενική συντήρηση 
κλιματισμού 

   

 

Ημερομηνία …………….. Για τον υποψήφιο Προμηθευτή 
 

Υπογραφή 
Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου 
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