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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ: ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Αρμόδιος : Μπακόλας Παναγιώτης 
Ταχ. Δ/νση  : Λ. Πεντέλης 146  Χαλάνδρι 
ΤΚ  : 15234 
Τηλέφωνο   : 210 6821975 
Φαξ          : 210 6821926 
Email  : sports@halandri.gr 

 

                    Αριθμός Μελέτης : 105/9-9-2019 

   

ΠΡΟΣ: 

 Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης 

 Τμήμα: Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού 

 
 

Μελέτη 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην υπηρεσία με τίτλο «Νυχτερινή φύλαξη αθλητικών εγκαταστάσεων», για τα 
Δημοτικά Αθλητικά κέντρα «Ν. Πέρκιζας», «Μ. Παπαδάκης» και το Δημοτικό Αθλητικό κέντρο στο πάρκο 
της οδού Αποστολοπούλου (περιλαμβάνει: ανοικτά γήπεδα τένις, μπάσκετ-βόλεϊ και το ανοικτό Δημοτικό 
Κολυμβητήριο «Π. Παπαγιαννόπουλος), της Διεύθυνσης Παιδείας, Αθλητισμού και Ν. Γενιάς, για χρονικό 
διάστημα 19 μηνών με εκτιμώμενο ποσό δαπάνης 134.791,99 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα 
πραγματοποιηθεί με την διαδικασία του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με χρήση ΕΣΗΔΗΣ και 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. 
Ο χρόνος ισχύος της στατικής φύλαξης - επίβλεψης των αθλητικών κέντρων του Δήμου Χαλανδρίου είναι 
για χρονικό διάστημα 19 μηνών, από την ημερομηνία ανάρτησής της στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.  
  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  134.791,99 €- Κ.Α. 15.6278 
 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ:       108.703,22 € 
ΦΠΑ 24%:          26.088,77 € 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:       134.791,99 € 

 
Α.Α.Υ. 44341/16-10-2019           

 
ΟΕ 2019 - Κ.Α. 15.6278 «Δαπάνες Φύλαξης Κτιρίων» 
• ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ:   403,22 € 
• ΦΠΑ 24%:             96,77 € 
• ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:      499,99 € 
 

ΟΕ 2020 - Κ.Α. 15. 6278 «Δαπάνες Φύλαξης Κτιρίων» 
• ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ:   57.000,00 € 
• ΦΠΑ 24%:           13.680,00 € 
• ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:       70.680,00 € 

 
ΟΕ 2021 - Κ.Α. 15. 6278 Δαπάνες Φύλαξης Κτιρίων» 
• ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ:   51.300,00 € 
• ΦΠΑ 24%:               12.312,00 € 
• ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

1. Τεχνική Έκθεση Δαπάνης 
2. Τεχνική Περιγραφή 
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
4. Έντυπο Οικονομικής προσφοράς 
5. Δικαίωμα και δικαιολογητικά συμμετοχής 
6. Συγγραφή Υποχρεώσεων 
7. Τ.Ε.Υ.Δ. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Για τις ανάγκες του Τμήματος Φροντίδας Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Παιδείας Αθλητισμού 
& Ν. Γενιάς, απαιτείται η υπηρεσία με τίτλο «Νυχτερινή φύλαξη αθλητικών εγκαταστάσεων», για τα 
Δημοτικά Αθλητικά κέντρα «Ν. Πέρκιζας», «Μ. Παπαδάκης» και το Δημοτικό Αθλητικό κέντρο στο πάρκο 
της οδού Αποστολοπούλου (περιλαμβάνει: ανοικτά γήπεδα τένις, μπάσκετ-βόλεϊ και το ανοικτό Δημοτικό 
Κολυμβητήριο «Π. Παπαγιαννόπουλος), της Διεύθυνσης Παιδείας, Αθλητισμού και Ν. Γενιάς, για χρονικό 
διάστημα 19 μηνών, με εκτιμώμενο ποσό δαπάνης 134.791,99 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα 
πραγματοποιηθεί με την διαδικασία του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με χρήση ΕΣΗΔΗΣ και 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. 
Ο χρόνος ισχύος της στατικής φύλαξης - επίβλεψης των αθλητικών κέντρων του Δήμου Χαλανδρίου είναι 
για χρονικό διάστημα 19 μηνών, από την ημερομηνία ανάρτησής της στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

 

Υπηρεσία CPV 

Στατική Φύλαξη τριών αθλητικών εγκαταστάσεων 79713000-5 

  Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 134.791,99 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και 
θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6278 των προϋπολογισμών του Δήμου Ο.Ε. 2019, 2020 και 2021 . 

                                    

                                                                                                                              Χαλάνδρι,  09/09/2019 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 
 
 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
 
 

ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

 
 
 
 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Υπηρεσία Περιγραφή 

Στατική Φύλαξη τριών 

αθλητικών 

εγκαταστάσεων 

 Στατική επίβλεψη σε τρεις (3) δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις (Δημοτικό 
Αθλητικό Κέντρο «Ν. Πέρκιζας», Δημοτικό Αθλητικό κέντρο «Μ. Παπαδάκης» και 
το Δημοτικό Αθλητικό κέντρο στο πάρκο της οδού Αποστολοπούλου 
(περιλαμβάνει: ανοικτά γήπεδα τένις, μπάσκετ-βόλεϊ και το ανοικτό Δημοτικό 
Κολυμβητήριο «Π. Παπαγιαννόπουλος)) οι οποίες έχουν 2 εισόδους και πλέον η 
κάθε μία. 

 Ώρες φύλαξης Οκτώ (8) ώρες νυκτερινό από έναν φύλακα ήτοι καθημερινά για 
19 μήνες για όλα τα αθλητικά κέντρα και ώρες 22:00-06:00 /ή 21:00-05:00 
(ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας) 

 Επτά (7) μέρες την εβδομάδα, συμπεριλαμβάνονται Σαββατοκύριακα και αργίες.   

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο «Ν. Πέρκιζας», δ/νση Λ.Πεντέλης 146, εμβαδόν περίπου  31.741,67 m2   

 Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο «Μ. Παπαδάκης», δ/νση Σαρανταπόρου & Σοφ. Βενιζέλου, εμβαδόν 

περίπου 7.588,80 m2 

 Δημοτικό Αθλητικό κέντρο στο πάρκο της οδού Αποστολοπούλου (Μυκόνου 17) το οποίο 

περιλαμβάνει το κολυμβητήριο «Π.Παπαγιαννόπουλος» και τα ανοιχτά γήπεδα βόλεϊ, μπάσκετ & τένις, 

εμβαδόν περίπου 5.765,70 m2 

 
ΕΝΑΡΞΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΒΑΡΔΙΑΣ 
 Ο φύλακας φροντίζει να προσέρχεται έγκαιρα στο χώρο της Φύλαξης και παρουσία του παραδίδοντος 
προσωπικού ασφαλείας να παραλαμβάνει τον εξοπλισμό, ο οποίος είναι σύμφωνος με τον «φάκελο» της 
Φύλαξης. Κατά την παραλαβή του εξοπλισμού διαπιστώνεται η πληρότητα του εξοπλισμού, ενώ 
παράλληλα ελέγχεται και η λειτουργικότητα αυτού. 
 Ακολούθως καταγράφει στο «Βιβλίο Συμβάντων – Φύλαξης» τα αποτελέσματα παραλαβής και την 
έναρξη βάρδιας, αναγράφοντας «Έναρξη βάρδιας – Ονοματεπώνυμο – Ώρα». 
 Θα τηρείται βιβλίο παρατηρήσεων, όπου θα καταχωρούνται καθημερινά τα προκύπτοντα συμβάντα. 
 Τα βιβλία υπηρεσίας, καταγραφής συμβάντων και οποιαδήποτε υλικοτεχνικά μέσα, διατηρούνται σε 
άριστη κατάσταση και παραδίδονται στους αντικαταστάτες τους με ειδική εγγραφή. 
 Όταν ο φύλακας για οποιοδήποτε λόγο απομακρύνεται από την θέση του το καταγράφει στο βιβλίο 
συμβάντων αναφέροντας το λόγο και την ακριβή ώρα έναρξης και λήξης. 
 

 

 

Χαλάνδρι,  09/09/2019 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 
 
 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
 
 

ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

 
 
 
 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 
(ΜΗΝΕΣ) 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
(24%) 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

CPV 

Στατική επίβλεψη σε τρεις (3) δημοτικές αθλητικές 
εγκαταστάσεις (Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο «Ν. 
Πέρκιζας», Δημοτικό Αθλητικό κέντρο «Μ. 
Παπαδάκης» και το Δημοτικό Αθλητικό κέντρο στο 
πάρκο της οδού Αποστολοπούλου) οι οποίες έχουν 
2 εισόδους και πλέον η κάθε μία. 
Ώρες φύλαξης Οκτώ (8) ώρες νυκτερινό από έναν 
φύλακα ήτοι καθημερινά για 19 μήνες  και ώρες 
22:00-06:00 /ή 21:00-05:00 (ανάλογα με τις ανάγκες 
της υπηρεσίας) 
Επτά (7) μέρες την εβδομάδα, συμπεριλαμβάνονται 
Σαββατοκύριακα και αργίες.   

19 5.721,222 108.703.22 26.088.77 134.791.99 79713000-5 

 
Σύμφωνα με την Α.Π.:44341/16-10-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) η συνολική πίστωση 
ποσού 134.791,99 € κατανέμεται στα έτη 2019, 2020 & 2021 
 

           Χαλάνδρι,  09/09/2019 
 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 
 
 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
 
 

ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

 
 
 
 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ: ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Αρμόδιος                : Μπακόλας Παναγιώτης 
Ταχ. Δ/νση  : Λ. Πεντέλης 146  Χαλάνδρι 
ΤΚ  : 15234 
Τηλέφωνο   : 210 6821975 
Φαξ           : 210 6821926 
Email  : sports@halandri.gr 

 

                     

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
«Νυχτερινή φύλαξη αθλητικών εγκαταστάσεων» 

Α.Μ.: 105/2019 

Του/της ή της εταιρείας __________________________________________________________ 

όπως νόμιμα εκπροσωπείται από__________________________________________________ 

Με έδρα _________________________________ οδός________________________________ 

Αριθμός_______ Τ.Κ__________ τηλ_______________________________________________ 

fax_______________________ email_______________________________________________ 

Αφού έλαβα  γνώση των όρων της Διακήρυξης της Δημοπρασίας  για την προμήθεια με τίτλο  

………………………………………………………………………………………………………………… 

καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι 

αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά 

 

  

 

 

 

Νυχτερινή φύλαξη αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Χαλανδρίου 

Υπηρεσία/Περιγραφή 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΗΝΩΝ 

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ / 

ΑΝΑ ΜΗΝΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

19 ΜΗΝΕΣ*ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Στατική επίβλεψη σε τρεις (3) δημοτικές 
αθλητικές εγκαταστάσεις (Δημοτικό Αθλητικό 
Κέντρο «Ν. Πέρκιζας», Δημοτικό Αθλητικό κέντρο 
«Μ. Παπαδάκης» και το Δημοτικό Αθλητικό 
κέντρο στο πάρκο της οδού Αποστολοπούλου) οι 
οποίες έχουν 2 και πλέον εισόδους η κάθε μία. 
Ώρες φύλαξης Οκτώ (8) ώρες νυκτερινό από έναν 
φύλακα ήτοι καθημερινά για 19 μήνες και ώρες 
22:00-06:00 /ή 21:00-05:00 (ανάλογα με τις 
ανάγκες της υπηρεσίας) 

ΜΗΝΑΣ 19   
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Χαλάνδρι,    /   /2019       

       

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ                                                                         

ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση: Η τιμή προσφοράς θα είναι σύμφωνη με τη συλλογική σύμβαση εργασίας (αρ.68 του 

ν.3863/2010)  

                                                

 

Επτά (7) μέρες την εβδομάδα, 
συμπεριλαμβάνονται Σαββατοκύριακα και αργίες.   

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:                                        

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ: ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Αρμόδιος                : Μπακόλας Παναγιώτης 
Ταχ. Δ/νση  : Λ. Πεντέλης 146  Χαλάνδρι 
ΤΚ  : 15234 
Τηλέφωνο   : 210 6821975 
Φαξ           : 210 6821926 
Email  : sports@halandri.gr 

 

                     

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις ή Κοινοπραξίες 
Φυσικών ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου της ημεδαπής, με αποδεδειγμένη εμπειρία στη 
νυχτερινή φύλαξη  εγκαταστάσεων, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το αρμόδιο Επιμελητήριο και 
με βεβαίωση ασφαλιστικών εισφορών, του προηγούμενου και τρέχοντος έτους. 

Οι ενώσεις φυσικών προσώπων είτε εταιρειών που θα λάβουν μέρος δεν υποχρεούνται να λάβουν 
ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά, αρκεί να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση 
ότι σε περίπτωση που θα επιλεγούν θα συστήσουν κοινοπραξία σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Τα 
µέλη της ένωσης ευθύνονται έκαστος, έναντι της αναθέτουσας αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για 
την εκτέλεση των εργασιών. 

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο 
διαγωνισμό δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μίας προσφορές. 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή 
Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπηρεσιών, με βάση τον πίνακα του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού.  
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, και υποχρεωτικά στην Ελληνική Γλώσσα. 

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. 

 Τα στοιχεία του διαγωνισμού (τίτλος, κλπ.). 

 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Τα στοιχεία του αποστολέα. 

Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία. 

Η προσφορά πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη. 

Η περιεχόμενη οικονομική προσφορά που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά θα πρέπει να αναγράφει τη 
συνολική τιμή της προσφοράς αριθμητικά και ολογράφως, χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 

Κατάθεση εναλλακτικών προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ: ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Αρμόδιος              : Μπακόλας Παναγιώτης 
Ταχ. Δ/νση  : Λ. Πεντέλης 146  Χαλάνδρι 
ΤΚ  : 15234 
Τηλέφωνο   : 210 6821975 
Φαξ           : 210 6821926 
Email  : sports@halandri.gr 

 

                     

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο Αντικείμενο συγγραφής 

 
Το παρόν τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) αφορά στην υπηρεσία με τίτλο 

«Νυχτερινή φύλαξη αθλητικών εγκαταστάσεων», για τα Δημοτικά Αθλητικά κέντρα 
«Ν. Πέρκιζας», «Μ. Παπαδάκης» και το Δημοτικό Αθλητικό κέντρο στο πάρκο της 
οδού Αποστολοπούλου (περιλαμβάνει: ανοικτά γήπεδα τένις, μπάσκετ-βόλεϊ και το 

ανοικτό Δημοτικό Κολυμβητήριο «Π. Παπαγιαννόπουλος), της Διεύθυνσης Παιδείας, 
Αθλητισμού και Ν. Γενιάς, με εκτιμώμενο ποσό δαπάνης 134.791,99 €, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία του 
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με χρήση ΕΣΗΔΗΣ και κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. 

Ο χρόνος ισχύος της στατικής φύλαξης - επίβλεψης των αθλητικών κέντρων του Δήμου 
Χαλανδρίου είναι για χρονικό διάστημα 19 μηνών, από την ημερομηνία ανάρτησής της στο 

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.  
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς 
φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, 
σε ηλεκτρονικό φάκελο, σε μορφή αρχείου .pdf, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 

(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 
Άρθρο 2o Ισχύουσες διατάξεις 

 
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις : 
 

1. Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).  

2. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
3. του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»  

4. Του Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/13-7-2010: «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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5. Του Ν. 3863/2010, ΦΕΚ 115/15.07.2010, τεύχος Α΄, «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και 
συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις και ειδικότερα όσα ορίζονται στο άρθρο 

68, όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013 . 
6. του Ν. 4013/2011 περί «Σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα (αντικαταστάθηκε το  έβδομο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 με την παρ. 7 του 

άρθρου 375 του Ν.4412/16, κράτηση ύψους 0,06% στις συμβάσεις ύψους μεγαλύτερου ή 
ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης 
χρηματοδότησης) 

7. Του Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

8. Η  Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

9. Του Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014),  
11. Του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 
12. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο» και 

ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. 3 (δαπάνες δημοσίευσης διακήρυξης) όπως προστέθηκε με το 
άρθρο 46 του ν. 3801/2009  
13. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».  

14. Τις διατάξεις του Ν.4554/2018 (ΦΕΚ130/Α΄/18-07-2018) περί «Ασφαλιστικές και 
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας 

των εργαζομένων[….]» 
15. Την με αριθμό 394/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 
ανάθεση της υπηρεσίας «Νυχτερινή φύλαξη αθλητικών εγκαταστάσεων», για τα Δημοτικά 

Αθλητικά κέντρα «Ν. Πέρκιζας», «Μ. Παπαδάκης» και το Δημοτικό Αθλητικό κέντρο στο 
πάρκο της οδού Αποστολοπούλου, για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Παιδείας 

Αθλητισμού & Νέας Γενιάς, σε ιδιωτική εταιρεία. Για την υλοποίηση της υπηρεσίας θα 
διενεργηθεί Ανοικτός Ηλεκτρονικός  Διαγωνισμός, με χρήση ΕΣΗΔΗΣ. 
16. Την με αριθμό 44341/16-10-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

 
Άρθρο 3ο Τρόπος εκτέλεσης 

 
Η επιλογή αναδόχου για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί με την 
διαδικασία  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με χρήση ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. 
Το αντικείμενο των υπηρεσιών δεν υποδιαιρείται σε ομάδες αλλά συγκροτεί ένα σύνολο 

εργασιών οι οποίες είναι αλληλένδετες μεταξύ τους και ως εκ τούτου, για την απρόσκοπτη και 
χωρίς καθυστερήσεις υλοποίηση της σύμβασης, η ανάθεση θα γίνει σε έναν οικονομικό 

φορέα. Τυχόν υποδιαίρεση της σύμβασης θα έθετε σε κίνδυνο την ορθή, αποτελεσματική και 
προσήκουσα εκτέλεση αυτής. Επίσης με αυτό το τρόπο εξυπηρετούνται καλύτερα οι ανάγκες 
της Αναθέτουσας Αρχής. 
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Άρθρο 4ο Συμβατικά στοιχεία 
 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι : 
 Διακήρυξη Διαγωνισμού 

 Συγγραφή υποχρεώσεων 
 Τιμολόγιο μελέτης 

 Τεχνική περιγραφή μελέτης 
 Προϋπολογισμός  μελέτης 
 ΤΕΥΔ 

 
Άρθρο 5ο Σύμβαση 

 
Ο ανάδοχος της υπηρεσίας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος του 
διαγωνισμού, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, εντός είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, για να υπογράψει τη 
σύβαση και προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το 

άρθρο 7 της παρούσης. 
 
Η σύμβαση θα ισχύει  και για τα τρία αθλητικά κέντρα ως εξής: 

Ο χρόνος ισχύος της στατικής φύλαξης - επίβλεψης των αθλητικών κέντρων του Δήμου 
Χαλανδρίου είναι για χρονικό διάστημα 19 μηνών, από την ημερομηνία ανάρτησής της στο 

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 
Μπορεί να παραταθεί η εν λόγω σύμβαση σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 217 του 
ν.4412/2016 μέχρι το 50% αυτής πριν τη λήξη της μετά από γνωμοδότηση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, εφόσον υπάρχουν αδιάθετες πιστώσεις και όταν συμφωνήσουν για αυτό και τα 
δύο συμβαλλόμενα μέρη και όχι πέραν της αξίας της σύμβασης. 

Η αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 216 του ν.4412/2016, με απόφασή 
της ιδίως σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που η εκτέλεσή τους απαιτεί συνεχή 
παρακολούθηση σε ημερήσια βάση, να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως 

επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, 
ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο 

έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του 
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και 
εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο: Κριτήρια επιλογής κατά την συμπλήρωση του Τυποποιημένου Έντυπου 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
 

Οι Οικονομικοί Φορείς υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να συμπληρώσουν και 

να υποβάλουν ηλεκτρονικά, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), 
το οποίο είναι αναπόσπαστο κομμάτι της μελέτης και της διακήρυξης, αναφέροντας 

τα κάτωθι: 
6.1 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 

υπηρεσίας. 
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 XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 

οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν 

στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
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Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην 

Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

 
6.2 Οικονομική & χρηματοοικονομική επάρκεια: 

 
Οφείλει ο οικονομικός φορέας να συμπληρώνει στο πεδίο/α ως έχουν  ορισθεί στο Τ.Ε.Υ.Δ. - 
ΜΕΡΟΣ IV «Κριτήρια Επιλογής» Ενότητα Β: Οικονομική & χρηματοοικονομική επάρκεια, επί 

ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι: 
1) τον ακριβή αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στην εν λόγω υπηρεσία,  

2) τις ημέρες και τις ώρες εργασίας, το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις 
πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές των εργαζομένων,  
3) το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών  με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά καθώς και  

4) τη συλλογική σύμβαση στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.  
 

6.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
 

Οφείλει ο οικονομικός φορέας να συμπληρώνει στο πεδίο/α ως έχουν  ορισθεί στο Τ.Ε.Υ.Δ. - 

ΜΕΡΟΣ IV «Κριτήρια Επιλογής» Ενότητα Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, επί ποινή 
αποκλεισμού τα κάτωθι: 

 Αποδεικτικά εμπειρίας: Θα πρέπει να προσκομιστούν τουλάχιστον τρείς (3) βεβαιώσεις 
καλής εκτέλεσης ετήσιων και όχι τμηματικών συμβάσεων των τελευταίων τριών (3) 
τουλάχιστον ετών σε φορείς του Δημοσίου ή/και ΟΤΑ ή/και Ν.Π.Δ.Δ. 

 
6.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

 
Οφείλει ο οικονομικός φορέας να συμπληρώνει στο πεδίο/α ως έχουν  ορισθεί στο Τ.Ε.Υ.Δ. - 
ΜΕΡΟΣ IV «Κριτήρια Επιλογής» Ενότητα Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, επί ποινή 

αποκλεισμού τα κάτωθι: 
 Διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2015 που να αφορά 

τη διαδικασία τεχνικής υποστήριξης του οικονομικού φορέα.  Το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει 
να έχει  εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από 
το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της 

Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και 
μέλος της αντίστοιχης συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.) 

 
Άρθρο 7ο Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

 

Ο υποψήφιος ανάδοχος, κατόπιν πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, οφείλει να προσκομίσει, εκτός τα όσα θα ορίζει η διακήρυξη (ποινικά 

μητρώα, ασφαλιστική ενημερότητα κ.λ.π.) Υ.Δ. της παρ. 4 του άρθρου 8 του 
Ν.1599/1986 (Α΄75), ψηφιακά υπογεγραμμένη στην οποία να δηλώνει, επί ποινή 

αποκλεισμού τα κάτωθι: 
 Θα δηλώνεται από τον προσφέροντα ότι απαρέγκλιτα τηρεί τις διατάξεις της Εργατικής 
Νομοθεσίας, δηλ. καταβάλει τις νόμιμες αποδοχές στο προσωπικό που απασχολεί, τηρεί το 

νόμιμο ωράριο απασχόλησης τους κανόνες ασφαλιστικής κάλυψης τους όρους υγιεινής και 
ασφάλειας των εργαζομένων . 

 Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους 
παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των 
νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να 

επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία 
τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

 Το προσωπικό φύλαξης, είναι ηλικίας άνω των 25 ετών και έχει σε ισχύ άδεια εργασίας. 
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 Ότι έχει επισκεφθεί τους χώρους στους οποίους θα παρέχονται οι υπηρεσίες φύλαξης και 
έχει αποκτήσει ιδία αντίληψη των απαιτούμενων υπηρεσιών. 

 Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών θα 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. 

 
Επίσης οφείλει να καταθέσει τα κάτωθι, επί ποινή αποκλεισμού: 

 

1. Κατάσταση προσωπικού του Οικονομικού Φορέα, (εντός του τρέχοντος έτους) από την 
Επιθεώρηση Εργασίας, µε την οποία βεβαιώνεται η διαθεσιμότητα του απαραίτητου 

προσωπικού. 
2. Άδεια Λειτουργίας Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας από το Υπουργείο 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας. 

3. Αποδεικτικά εμπειρίας: Θα πρέπει να προσκομιστούν τουλάχιστον τρείς (3) βεβαιώσεις 
καλής εκτέλεσης ετήσιων και όχι τμηματικών συμβάσεων των τελευταίων τριών (3) 

τουλάχιστον ετών σε φορείς του Δημοσίου ή/και ΟΤΑ ή/και Ν.Π.Δ.Δ. 
4. Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2015 που να 
αφορά τη διαδικασία τεχνικής υποστήριξης του οικονομικού φορέα.  Το πιστοποιητικό αυτό θα 

πρέπει να έχει  εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς 
τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος 

της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) 
και μέλος της αντίστοιχης συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.) 
 

Άρθρο 8ο Προσφορές – Τεχνικές προδιαγραφές 
 

Οι τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση των ανωτέρω υπηρεσιών περιγράφονται 
αναλυτικά στο τεύχος Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι της μελέτης και ισχύουν απόλυτα τα όσα περιγράφονται σε αυτό και 

όλες οι απαιτήσεις που περιλαμβάνονται. 
 

Άρθρο 9ο Εγγυήσεις 
 

9.1 Εγγύηση συμμετοχής: 

Το ύψος της εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται σε χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί στο 1% επί 
του ενδεικτικού προϋπολογισμού προ ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ.1α 

του Ν.4412/16). 
 

9.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης: 

 
Το ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 

σύμβασης προ ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς 
διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας 
αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής 

επιστολής πρέπει να είναι μεγαλύτερος από την λήξη της σύμβασης πλέον 2 μήνες. Η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της υπηρεσίας μετά την 

λήξη της σύμβασης και της τελικής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης την αρμόδια επιτροπή και την 
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων. 
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Άρθρο 10ο Χρόνος και τόπος εκτέλεσης 
 

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνεται καθημερινώς, επτά (7) ημέρες την εβδομάδα, 
συμπεριλαμβανομένων Σαββάτων, Κυριακών και αργιών, και ο χρόνος ισχύος της στατικής 

φύλαξης - επίβλεψης των αθλητικών κέντρων του Δήμου Χαλανδρίου είναι για χρονικό 
διάστημα 19 μηνών, από την ημερομηνία ανάρτησής της στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

Εάν διαπιστωθεί απόκλιση από την τεχνική περιγραφή της παρούσης, η υπηρεσία μπορεί να 
προτείνει την απόρριψη της υπηρεσίας σύμφωνα με τα άρθρα 219 & 220 του ν.4412/2016. 
 

 
Άρθρο 11ο Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του αναδόχου-Αποκλεισμός υποψήφιου 

αναδόχου 
 

Ο ανάδοχος ευθύνεται για τη πλήρη, πιστή κι εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων της 

διακήρυξης, της τεχνικής έκθεσης και της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο (2) 
συμβαλλομένων και οφείλει να συμμορφώνεται προς τις εντολές και υποδείξεις της αρμόδιας 

υπηρεσίας. 
Σε περίπτωση πλημμελούς παροχής της απαιτούμενης εργασίας από τον ανάδοχο, μη 
συμμόρφωσής του προς τις υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας ή σε περίπτωση 

παραβίασης των συμβατικών του υποχρεώσεων, δύναται αυτός να κηρυχθεί έκπτωτος με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κι επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο 

κυρώσεις. 
Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη 
σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που 

έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν. Εάν γίνεται 
αδικαιολόγητη υπέρβαση στους χρόνους εξυπηρέτησης και ο ανάδοχος δε συμμορφώνεται 

προς τις εν γένει υποχρεώσεις του, μπορεί  να κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με το άρθρο 218 
του ν.4412/2016.  Η επιβολή ποινικών ρητρών και η κήρυξη του μειοδότη έκπτωτου δεν 
εφαρμόζονται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. 

 Σε περίπτωση που υπάρξει πράξη επιβολής προστίμου στον ανάδοχο για παραβάσεις της 
εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται από τις κείμενες διατάξεις ως «υψηλής» ή «πολύ 

υψηλής» σοβαρότητας για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σύμβασης, τότε η 
αναθέτουσα αρχή προχωρά υποχρεωτικά στην καταγγελία της σύμβασης και στην κήρυξη του 
εργολάβου έκπτωτου. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείσει από τη σύναψη της σύμβασης τους υποψήφιους 
αναδόχους λόγω διάπραξης σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος. Ως σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα νοείται ιδίως: αα) Η επιβολή σε βάρος του υποψήφιου οικονομικού 
φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 
της προσφοράς, τουλάχιστον δύο (2) πράξεων επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας συνολικού ύψους τουλάχιστον δέκα χιλιάδων 
(10.000) ευρώ, για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, καθεμιά από τις οποίες 

χαρακτηρίζεται ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας κατ' εφαρμογή της υ.α. 
2063/Δ1 632/2011 ή οποιασδήποτε διάταξης ρυθμίσει μελλοντικά το περιεχόμενο των 

παραβάσεων «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, ββ) η κήρυξη ως έκπτωτης της 
υποψήφιας εταιρείας κατ' εφαρμογή της παραγράφου 7 του Ν.4144/13, μέσα σε χρονικό 
διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της 

προσφοράς, γγ) η επιβολή της κύρωσης της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας 
συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων της επιχείρησης ή 

εκμετάλλευσης κατ' εφαρμογή της παρ. 1Β του άρθρου 24 του ν. 3996/2011, μέσα σε 
χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
της προσφοράς. 
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Άρθρο 12ο Λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για την εργασία όλο το απαιτούμενο προσωπικό, τα 
υλικά, τα μηχανήματα, και οποιαδήποτε μέσα.  

Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται µε όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την 
ολοκλήρωση της εργασίας όπως είναι οι δαπάνες μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού, 

οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για τη μετακίνηση του 
προσωπικού του κ.λ.π., οι δαπάνες αποζημιώσεων ζημιών και ατυχήματος του προσωπικού 
του και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της υπηρεσίας. 

 
 

Άρθρο 13ο Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και 

κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού εκτός του Φ.Π.Α. 
που βαρύνει το Δήμο. 

  
 
 

Άρθρο 14ο Καλή εκτέλεση - Τρόπος πληρωμής 
 

Η καλή εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από την τεχνική έκθεση 
της μελέτης, θα ελέγχεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου (Τμήμα Φροντίδας 
Αθλητικών Εγκαταστάσεων), με όποιο τρόπο εκείνη κρίνει ως πλέον πρόσφορο. Η πληρωμή 

δύναται να γίνεται τμηματικά με την προσκόμιση και ενταλματοποίηση του τιμολογίου μετά 
από πιστοποίηση και βεβαίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας. 

 
Άρθρο 15ο Διαφωνίες 

 

Κάθε διαφορά, διένεξη ή διαφωνία που θα δημιουργηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων και 
αφορά την παρούσα Σύμβαση και που θα αφορά την εκτέλεση ή ερμηνεία των όρων αυτής, 

λύνεται βάσει των ισχυουσών διατάξεων (περί λύσεως διαφωνιών). Οιαδήποτε διαφωνία, 
διένεξη ή διαφορά ανακύψει κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν δίνει το δικαίωμα στον 
ανάδοχο να αρνηθεί τη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών του. 
 
 

Χαλάνδρι,  09/09/2019 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
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