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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Η Οργανωτική Επιτροπής (Ν.Π.Ι.Δ.) για τη Διοργάνωση των ΙΙ Παράκτιων Μεσογειακών 

Αγώνων στην Πάτρα 2019 έχοντας υπόψη  

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

και ισχύει) 

2. τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

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

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

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

4. Την αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/78640/4057/23-02-2018 απόφαση της Υπουργού και του 

Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ Β'857/12-03-2018) με θέμα "Ορισμός 

μελών της Οργανωτικής Επιτροπής για την διοργάνωση των Παράκτιων 

Μεσογειακών Αγώνων στην Πάτρα το 2019". 

5. Την συμπλήρωση της υπ'αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/78640/4057 απόφαση της Υπουργού 

και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ Β'857/12-03-2018) (ΦΕΚ 

Β'3536/21-08-2018) περί Οργάνων Διοίκησης της Οργανωτικής Επιτροπής για την 

διοργάνωση των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων στην Πάτρα το 2019. 

6. Την υπ’ αρίθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔΑ/408200/14255/3134/2414/26-07-2019 

απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ Β’ 3059/30-07-2019) περί 

Ανασυγκρότησης Οργανωτικής Επιτροπής (Ν.Π.Ι.Δ.) για τη διοργάνωση των 

Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων στην Πάτρα το 2019. 

7. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Οργανωτικής Επιτροπής για την διοργάνωση των 
Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων στην Πάτρα το 2019. 

8. Το υπ’ αρίθμ. 3510/13-08-2019 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ 19REQ005440055) 

9. την υπ’ αρίθμ. 3544/14-08-2019 Απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής (ΑΔΑ 

ΨΧΘΑ46Μ1ΗΒ-ΚΙΔ, ΑΔΑΜ 19REQ005440352) με τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές 

10. Την άμεση ανάγκη του Οργανωτικής Επιτροπής (Ν.Π.Ι.Δ.) για την παροχή 

υπηρεσιών καθαριότητας στο πλαίσιο διεξαγωγής των ΙΙ Παράκτιων 

Μεσογειακών αγώνων στην Πάτρα το 2019. 
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ενδιαφέρεται να αναθέσει με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των εγκαταστάσεων στο πλαίσιο 

διεξαγωγής των ΙΙ Παράκτιων Μεσογειακών αγώνων στην Πάτρα το 2019 με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής. H 

εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 49.600,00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 40.000,00€), με 

προϋπολογισμό ανά τμήμα, ως εξής: 

α/α Τμήμα Προϋπολογισμός προ Φ.Π.Α. 

1. Α 12.000,00€ 

2. Β 20.000,00€ 

3. Γ 8.000,00€ 

 

Η εν λόγω υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό κοινού λεξιλογίου (CPV): 

90910000-9-Υπηρεσίες καθαρισμού. 

Προσφορές υποβάλλονται είτε για το κάθε τμήμα χωριστά είτε για όλα τα τμήματα, με 

τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Η διάρκεια 

της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι και λήξη των υπηρεσιών, όπως 

ορίζεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.  

Παρακαλείσθε να καταθέσετε την προσφορά με τον πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, 

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

διεύθυνση Πατρών Κλάους 91-93, 26335 Πάτρα, (Κλειστό Κολυμβητήριο «Πεπανός») έως 

την Σάββατο 17/08/2019, ώρα 12:00. 

 

Άρθρο 1 Λόγοι Αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε 

οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή: 

Α. γνωρίζει ότι υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από 

τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-

μελών της Ενωσης (EE C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (EE L 192 της 31.7.2003, ο. 54), 

καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 

φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σ. 

48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48), 
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δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 

2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας (EE L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 

διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με 

την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (EE L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 

2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 

την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-

πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215). 

Β. 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. 

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

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

Δ. 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) 

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 
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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 επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το 
αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών. Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν 
πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού 
μητρώου, με πιστοποίηση της εγγραφής για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση 
άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή, που θα καλύπτει την άσκηση των 
δραστηριοτήτων κατά το υπό αναφορά έτος. 

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας  τα ανωτέρω θα πρέπει να κατατεθούν για καθένα 

μέλος ξεχωριστά 

 

Άρθρο 3. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

Α. να έχουν εκτελέσει συναφείς συμβάσεις παροχής υπηρεσιών του συγκεκριμένου 

τύπου σε παρόμοιες εγκαταστάσεις. 

Β. να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό καθαριότητας και το απαραίτητο προσωπικό. 

Γ. Να διαθέτουν τις απαιτούμενες από την σχετική νομοθεσία πιστοποιήσεις αναφορικά 

με την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας 

 

Άρθρο 4. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα σχετικά με 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 στη 

διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των 

φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους 

τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του 

Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την 

σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

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

ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων . 
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Η εκτέλεση των ως άνω εργασιών/ καθηκόντων και όπως αυτές αναλυτικά 

περιγράφονται στη παρούσα  γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η 

προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από τουλάχιστον έναν από 

τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή. 

 

Άρθρο 5. Ειδικοί Όροι εκτέλεσης 

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 6. Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 

Βάσει του άρθρου 32Α δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης. 

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 για το αντίστοιχο τμήμα εκτός ΦΠΑ, και 

κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Άρθρο 7. Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί στο σύνολό της μετά την ολοκλήρωση 

των υπηρεσιών και αφού υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο από την αρμόδια επιτροπή 

παραλαβής της υπηρεσίας και προσκομιστούν τα σχετικά δικαιολογητικά σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία. 
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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. 

 

Άρθρο 8. Παρακολούθηση σύμβασης 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει συνεχώς για την πορεία των υπηρεσιών που 

του έχουν ανατεθεί, υποβάλλοντας τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις του. Υποχρεούται 

να παρέχει τις υπηρεσίες του, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώνει στην επιτροπή το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί 

προκειμένου αυτό να έχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της επιτροπής.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύει το προσωπικό του για την ορθή εφαρμογή των 

όρων της σύμβασης και να ελέγχει την ποιότητα των υπηρεσιών του. Υποχρεούται δε να 

τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια όλων. Η Επιτροπή δε φέρει καμία 

ευθύνη αστική η ποινική ή οιαδήποτε άλλη, για το προσωπικό που θα απασχολείται στη 

συγκεκριμένη υπηρεσία.  

Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας 

και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης 

επαγγελματικού κινδύνου. Υποχρεούται να ασφαλίζει, όλα το προσωπικό που θα 

απασχολεί (εφόσον κρίνει απαραίτητο για την ορθή εκτέλεση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών), σύμφωνα με τις κατά νόμο διατάξεις. Αλλοδαποί μπορούν να εργάζονται 

μόνο εφόσον έχουν τις απαραίτητες άδειες παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα και 

είναι ασφαλισμένοι στο αρμόδιο ασφαλιστικό ταμείο. Η εφαρμογή όλων των ανωτέρω 

είναι ευθύνη του, η δε επιτροπή δεν έχει καμία ευθύνη ή νομική υποχρέωση για το 

προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του απέναντι στο 

Δημόσιο. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται αυτές, η αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα 

να τον κηρύξει έκπτωτο. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις υπηρεσίες με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με 

τους Νόμους, Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας 

που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων.  

Ο ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο προσωπικό που θα απασχολήσει τα απαιτούμενα 

κατά περίπτωση μέσα ατομικής προστασίας, ατομικά και ομαδικά. 

Ο ανάδοχος πρέπει να μεριμνά για την μεταφορά, σίτιση και στέγαση του προσωπικού 

του. 
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Ρητά καθορίζεται ότι ανεξάρτητα από όλα τα προαναφερόμενα, ο ανάδοχος παραμένει 

μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων και είναι δικής 

του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών 

διατάξεων για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων.  

Καμία έννομη σχέση δε δημιουργείται μεταξύ της Οργανωτικής Επιτροπής και του 

προσωπικού του αναδόχου. Ο ανάδοχος είναι ο μοναδικός εργοδότης του προσωπικού 

που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύμβασης και θα είναι αποκλειστικά 

υπεύθυνος αστικά και ποινικά για το προσωπικό που απασχολεί και τις υποχρεώσεις που 

έχει προς αυτό από τη σύμβαση εργασίας ή άλλη σχέση (σύμβαση έργου κλπ) όπως και 

για κάθε ατύχημα που τυχόν θα συμβεί σε αυτό κατά την εκτέλεση της σύμβασης από 

υπαιτιότητά του, από τυχαίο γεγονός ή ελλιπή μέτρα ασφαλείας. Επίσης ευθύνεται 

αποκλειστικά για την ασφάλιση του προσωπικού του καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

Ο μισθός, τα επιδόματα, οι εργοδοτικές εισφορές των ασφαλιστικών ταμείων που έχουν 

σχέση με τη σύμβαση, βαρύνουν τον ανάδοχο. 

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. 

 

Άρθρο 9. 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: «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των εγκαταστάσεων στο πλαίσιο 
διεξαγωγής των ΙΙ Παράκτιων Μεσογειακών αγώνων στην Πάτρα το 2019», Τμήμα 

…… (συμπληρώνεται το αντίστοιχο τμήμα ή τμήματα) 
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με αναθέτουσα αρχή το ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ν.Π.Ι.Δ.) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ 2019 

 

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. 

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» 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, 

μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε 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 
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ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ (τέως ΙΚΑ) και θα 

συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου 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 

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) αδυνατεί να εκδώσει 

παρόμοια βεβαίωση, γεγονός που αποδεικνύεται με σχετικό έγγραφό του, 

προσκομίζεται υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση. 

Ε. Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας δέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους 

της παρούσας. 

ΣΤ. 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. 

Ζ. Για την απόδειξη πλήρωσης των κριτηρίων των άρθρων 2 και 3 της παρούσας, ο 

οικονομικός φορέας προσκομίζει (α) τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα (άρθρο 2 και 3 περ. 

Γ), β) σχετικές συμβάσεις, βεβαιώσεις ή και τιμολόγια για την περ. Α’ του άρθρου 3, και 

γ) υπεύθυνη δήλωση για την περίπτωση Β’ του άρθρου 3. 

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 ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή τους και 

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

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
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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 και ότι θα προσκομιστεί το δικαιολογητικό άμα την έκδοσή του. 

 

2. Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 

Η Τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει μια έκθεση του τρόπου με τον οποίο ο 

υποψήφιος σκοπεύει να προσεγγίσει τις αιτούμενες υπηρεσίες, όπως περιγράφονται στο 

Παράρτημα Ι της παρούσας 

 

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 

κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ. 

Κατά τα λοιπά και για τις περιπτώσεις που δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα 

πρόσκληση και τα παραρτήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της, θα 

εφαρμόζονται οι κείμενες περί προμηθειών Δημοσίου Τομέα Διατάξεις 

 

 Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής 
(Ν.Π.Ι.Δ.) για την Διοργάνωση των 

Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων στην 
Πάτρα 2019 

 
 
 

Νικόλαος Παπαδημάτος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Αντικειμένου της Σύμβασης 

 

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές 

1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

Η Πόλη της Πάτρας έχει αναλάβει την διοργάνωση των II Παράκτιων Μεσογειακών 
Αγώνων η οποία θα λάβει χώρα από τις 25 Αυγούστου 2019 μέχρι την 31η Αυγούστου 
2019..Ακολουθούν μερικά στοιχεία σχετικά με τους αγώνες:  

 26 Ολυμπιακές Επιτροπές από τρεις ηπείρους: Ευρώπη: Αλβανία, Βοσνία-
Ερζεγοβίνη, Τουρκία, Κύπρος, Κροατία, Σλοβενία, Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, 
Κόσοβο, Ιταλία, Μάλτα, Βόρειος Μακεδονία, Μονακό, Σαν Μαρίνο, Σερβία, 
Μαυροβούνιο, Ανδόρα και Πορτογαλία. Αφρική: Αλγερία, Αίγυπτος, Λιβύη, 
Μαρόκο και Τυνησία Ασία: Λίβανος και Συρία.  

 11 αθλήματα  
 1.000 αθλητές και αθλήτριες  
 1.000 Διαιτητές / Κριτές που απαιτούνται για την διεξαγωγή των αθλημάτων  
 3 αθλητικές εγκαταστάσεις VENUES ( ΗΡΑ-ΑΡΤΕΜΙΣ-ΠΕΠΑΝΟΣ) 
 1.000 περίπου Εθελοντές  
 Μεσογειακή  Οικογένεια 300 ‘άτομα (περίπου)  
 Τύπος (Media) 120 
 > 20.000 επισκέπτες (εκτίμηση) για τη παρακολούθηση των αγώνων  

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Τα έξοδα που θα προκύψουν κατά την καθαριότητα (εξοπλισμός, 

απορρυπαντικά, σάκοι απορριμμάτων, μισθοί, ασφαλιστικές εισφορές κ.λ.π.) θα 

βαρύνουν τον ανάδοχο. 

2. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε άλλο πρόσωπο των 

υποχρεώσεών του έναντι των υπηρεσιών που απορρέουν από την παρούσα 

καθώς και η εκχώρηση ή ενεχυρίαση των απαιτήσεων του αναδόχου σε 

οποιοδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο. 

3. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί προσωπικό ειδικευμένο, υγιές, 

άψογο από πλευράς συμπεριφοράς απέναντι σε τρίτους και στο προσωπικό της 

αναθέτουσας αρχής. 

4. Επίσης υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στο προσωπικό του ότι ουδεμία 

εξάρτηση ή εργασιακή σχέση έχει με την αναθέτουσα αρχή, να ασφαλίζει το 

προσωπικό του (η αναθέτουσα αρχή δεν θα επιτρέπει σε κανένα εργαζόμενο του 

αναδόχου να εργάζεται αν δεν είναι ασφαλισμένος) και να γνωστοποιεί 

οποιαδήποτε αλλαγή πραγματοποιεί στο προσωπικό που θα απασχολεί. 

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις για την ασφάλεια των 

εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά 

για κάθε ατύχημα που ήθελε να συμβεί στο προσωπικό του, να τηρεί όλους τους 

Ελληνικούς νόμους τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική Νομοθεσία). 
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6. Ο ανάδοχος εγγυάται ότι η εργασία θα εκτελείται με προσοχή και επιμέλεια. 

Είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση της καθαριότητας στους χώρους που 

περιλαμβάνονται στην παρούσα για όλο το χρόνο εργασίας του και φέρει κάθε 

αστική και ποινική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος λόγω πλημμελούς 

καθαριότητας των χώρων. Θα είναι δε ο μόνος υπεύθυνος για την αποκατάσταση 

κάθε είδους ζημιάς ή βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό ή στις κτιριακές 

εγκαταστάσεις εσωτερικές και εξωτερικές των υπηρεσιών της αναθέτουσας 

αρχής ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του 

προσωπικού του ή της εργασίας του. 

7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους ελληνικούς νόμους τους σχετικούς 

με την εργασία, εργασιακή νομοθεσία και τις διατάξεις για αμοιβές, συλλογικές 

συμβάσεις εργασίας, ωράριο εργασίας, κοινωνικών παροχών, αποζημιώσεων, 

φόρων κλπ θα ευθύνεται δε έναντι των ελληνικών αρχών για την τήρηση κάθε 

υποχρέωσης απέναντι στο Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς, τους 

εργαζομένους του και σε κάθε τρίτο και όχι η υπηρεσία. 

8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει κατά την ημέρα ανάληψης εργασίας 

στους υπευθύνους της αναθέτουσας αρχής στους χώρους που καθαρίζονται τα 

ονοματεπώνυμα των υπαλλήλων που θα χρησιμοποιήσει για το καθαρισμό του 

συγκεκριμένου χώρου. 

9. Ο ανάδοχος υποχρεούται: 

(α) να έχει ασφαλίσει όλο το προσωπικό του στο ΕΦΚΑ ή σε οποιοδήποτε άλλο 

ασφαλιστικό φορέα είναι υποχρεωμένος να το ασφαλίσει. 

(β) να το πληρώνει κανονικά, 

(γ) να το αποδεικνύει όποτε αυτό ζητηθεί, διαφορετικά εκτός των άλλων 

επιπτώσεων θα διακόπτεται η πληρωμή του. 

10. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο προσωπικό του τις νόμιμες άδειες 

ανάπαυσης (ΡΕΠΟ) και να καλύπτει τα κενά από τις ασθένειες ή αδικαιολόγητες 

απουσίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του σύμφωνα με τη σύμβαση. 

11. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τα πρόσωπα που θα 

απασχολήσει ως προς την συνέπεια, την συμπεριφορά, την εργατικότητα, ώστε 

να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία στον τομέα καθαριότητας. Σε περίπτωση 

που το προσωπικό υποπίπτει σε σοβαρά παραπτώματα ο ανάδοχος θα 

απομακρύνει το προσωπικό αυτό, από την υπηρεσία με τον προσήκοντα τρόπο, 

από το έργο της καθαριότητας που του έχει ανατεθεί. 

12. Η αναθέτουσα αρχή δεν έχει καμία αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ 

μέρους του προσωπικού του αναδόχου και η υποχρέωση της εξαντλείται πλήρως 

με την καταβολή της αμοιβής στον ανάδοχο σύμφωνα με την σύμβαση. 

13. Ο ανάδοχος δεν επιτρέπεται να απασχολεί στην εργασία του ανήλικο ή ανηλίκους 

14. Ο ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει ότι η εργασία του θα είναι ανεξάρτητη και δεν 

θα έχει καμία σχέση με άλλο προσωπικό μόνιμο ή μη που θα διαθέτει η 

αναθέτουσα αρχή για την καθαριότητα. 
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15. Ο ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αρνηθεί 

την μη καταβολή δεδουλευμένων στο προσωπικό του επειδή καθυστερεί η 

καταβολή οφειλομένων εργασιών σε αυτόν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. 

16. Οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων έπειτα από συνεχείς καθημερινούς ελέγχους 

των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων μπορούν να προτείνουν τη λήψη μέτρων 

ή και την αντικατάσταση ατόμων εφόσον το προσωπικό καθαριότητας όπου 

ασχολείται, θεωρείται ακατάλληλο διότι δεν τηρεί τους κανόνες υγιεινής ή 

δημιουργεί προβλήματα στους αντίστοιχους χώρους αλλά και στους 

εργαζομένους, αθλητές και επισκέπτες. 

17. Ο ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει ότι με τη λήξη της σύμβασης θα αποχωρήσει 

από την εργασία, χωρίς καμία άλλη διατύπωση. 

18. Το προσωπικό του αναδόχου θα πρέπει να υπακούει και να συνεργάζεται 

σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων, που είναι υπεύθυνοι για την τήρηση 

της καθαριότητας και υγιεινής στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των 

εγκαταστάσεων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επόπτη ο οποίος θα έχει 

άμεση επικοινωνία με τους αρμόδιους της αναθέτουσας αρχής, και σε ώρα 

ανάγκης και για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει με το προσωπικό του, είναι 

υποχρεωμένος να επιληφθεί του θέματος και να το λύσει άμεσα. Ο ανάδοχος 

υποχρεούται να διαθέτει βιβλίο παρουσίας προσωπικού, θεωρημένο από την 

Υπηρεσία όπου το προσωπικό θα υπογράφει κατά την άφιξη και αποχώρησή του. 

Επίσης ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει βιβλίο παρακολούθησης εργασιών, το 

οποίο θα εγκρίνεται για την καταχώρησή του από την αρμόδια επιτροπή 

παραλαβής. Το βιβλίο αυτό θα το έχει στην κατοχή του ο ανάδοχος. Στο βιβλίο 

αυτό θα αναγράφονται όλες οι εργασίες που πρέπει να γίνονται καθημερινά 

όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα και θα υπογράφεται απαραίτητα από 

τον ορισμένο υπάλληλο της αναθέτουσας αρχής ως επόπτη, για να είναι 

ενήμερος ότι έχουν εκτελεσθεί οι απαιτούμενες εργασίες, για αποφυγή τυχόν 

προβλημάτων. 

19. Ο ανάδοχος θα χρησιμοποιεί τα κατάλληλα εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές 

απορρυπαντικά. Το δε προσωπικό να φέρει τα απαραίτητα έγγραφα 

υγειονομικών υπηρεσιών. 

20. Στις αμοιβές του προσωπικού συμπεριλαμβάνεται και το ανθυγιεινό επίδομα. 

 

  

ΑΔΑ: ΩΒ5Τ46Μ1ΗΒ-Ο77





ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 

14 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Α: Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας της εγκατάστασης «ΗΡΑ» 

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης και κατ’ επέκταση της σύμβασης που θα 
συναφθεί με τον ανάδοχο είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας της κύριας 
αγωνιστικής εγκατάστασης «ΗΡΑ», στο πλαίσιο διεξαγωγής των II ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ 
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΑΤΡΑ 2019 

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υπολογίζεται στο ποσό 

των δώδεκα χιλιάδων #12.000# Ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΡΑ» 

 Η εγκατάσταση «ΗΡΑ» εκτείνεται σε παράκτια έκταση (57) στρεμμάτων στην 

περιοχή ΠΛΑΖ της πόλης της Πάτρας. 

 Στην εγκατάσταση «ΗΡΑ» θα λειτουργούν δύο (2) θαλάσσιοι αγωνιστικοί χώροι 

(FOP), σε ημερήσια βάση.  

 Στην εγκατάσταση «ΗΡΑ» θα λειτουργούν επίσης εστιατόριο αθλητών και 

εστιατόριο διαιτητών και κριτών σε ημερήσια βάση. 

2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 Οι ημερομηνίες παροχής των υπηρεσιών καθαριότητας είναι από 23 Αυγούστου 

έως και 02 Σεπτεμβρίου 2019.  

 Απαιτούνται δύο οχτάωρες βάρδιες (08:00-16:00 & 16:00-00:00).  

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ- ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «ΗΡΑ»- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

Α. Απαιτείται πλήρης και ενδελεχής καθαρισμός στους κάτωθι χώρους 

 Αποδυτήρια αθλητών (8 x 5τ.μ.) 

 Χώροι τεντών (20 x 25τ.μ.) 

 Κερκίδες (200 x 1τ.μ.) 

 Ιατρεία (80 τ.μ.) 

 Γραφεία (150 τ.μ.) 

Β. Απαιτείται γενικός καθαρισμός και απομάκρυνση απορριμμάτων 

 Εστιατόριο Αθλητών (1.000τ.μ.) 

Γ. Απαιτείται γενικός καθαρισμός (συλλογή απορριμάτων) 

 Εξωτερικός αγωνιστικός χώρος (5.000 τ.μ.) 

 Εσωτερικός χώρος Πλαζ (10.000 τ.μ.) 
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Σημείωση 

 Τυχόν ειδικά απόβλητα από το εστιατόριο, συλλέγονται από ειδικά συνεργεία 

 Απορρίμματα καθώς και ανακυκλώσιμα συλλέγονται από τον δήμο 

 Οι χημικές τουαλέτες καθαρίζονται από τον Ανάδοχο 

 

 

ΤΜΗΜΑ Β: Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας της εγκατάστασης «ΑΡΤΕΜΙΣ» 

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης και κατ’ επέκταση της σύμβασης που θα 
συναφθεί με τον ανάδοχο είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας της κύριας 
αγωνιστικής εγκατάστασης «ΑΡΤΕΜΙΣ»», στο πλαίσιο διεξαγωγής των II ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ 
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΑΤΡΑ 2019   

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υπολογίζεται στο ποσό 

των είκοσι χιλιάδων #20.000# Ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» 

 Η εγκατάσταση εκτείνεται σε παράκτια έκταση (54) στρεμμάτων στο Νότιο Πάρκο 

της Πόλης, στην περιοχή του Ναυτικού Όμιλοι Πατρών (Ν.Ο.Π.) 

 στην εγκατάσταση θα λειτουργούν έξι (6) αγωνιστικά γήπεδα άμμου (FOP), σε 

ημερήσια βάση.  

2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 Οι ημερομηνίες παροχής των υπηρεσιών καθαριότητας είναι από 23 Αυγούστου 

έως και 02 Σεπτεμβρίου 2019.  

 Απαιτούνται δύο οχτάωρες βάρδιες (08:00-16:00 & 16:00-00:00).  

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ- ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «ΗΡΑ»- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

Α. Απαιτείται πλήρης και ενδελεχής καθαρισμός στους κάτωθι χώρους 

 Τουαλέτες αθλητών (50 θέσεις x 1τ.μ.) 

 Χώροι τεντών (10 x 25 τ.μ.) 

 Κερκίδες (4.800 x 1τ.μ.) 

 Χώροι VIP (180 τ.μ.)- Κτήριο ΝΟΠ 

 Ιατρεία (100 τ.μ.)- Κτήριο ΝΟΠ 

 Γραφεία (100 τ.μ.)- Κτήριο ΝΟΠ 

Β. Απαιτείται επικουρικός καθαρισμός χημικών WC (30 χ 1 τ.μ.) 

Γ. Απαιτείται γενικός καθαρισμός (συλλογή απορριμάτων) 
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 Εξωτερικός αγωνιστικός χώρος (11.000 τ.μ.)- Βόρειο Τμήμα 

 Εξωτερικός αγωνιστικός χώρος (13.500 τ.μ.)- Νότιο Τμήμα 

Σημείωση 

 Οι τουαλέτες των αθλητών υποστηρίζονται από τον Ανάδοχο και αδειάζονται από 
βυτία του Δήμου 

 Οι χημικές τουαλέτες καθαρίζονται από τον Ανάδοχο 

 

ΤΜΗΜΑ Γ: Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των εγκαταστάσεων «Α.ΠΕΠΑΝΟΣ» και 

«UDAC- ΚΟΥΚΟΥΛΙ» 

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης και κατ’ επέκταση της σύμβασης που θα 
συναφθεί με τον ανάδοχο είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας της κύριας 
αγωνιστικής εγκατάστασης «ΑΡΤΕΜΙΣ»», στο πλαίσιο διεξαγωγής των II ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ 
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΑΤΡΑ 2019   

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υπολογίζεται στο ποσό 

των οχτώ χιλιάδων ευρώ #8.000# Ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ «Α.ΠΕΠΑΝΟΣ» ΚΑΙ «UDAC- ΚΟΥΚΟΥΛΙ» 

 Η εγκατάσταση «ΠΕΠΑΝΟΣ» εκτείνεται σε έκταση (40) στρεμμάτων στην πόλη 

της Πάτρας. 

 Στην εγκατάσταση «ΠΕΠΑΝΟΣ» θα λειτουργεί ένας αγωνιστικός χώρος FOP 

αυτός του κλειστού κολυμβητηρίου της ήδη υφιστάμενης υποδομής.  

 Στην εγκατάσταση θα λειτουργεί επίσης ,καθ’ όλο το 24ωρο, το Κέντρο 

Διαπίστευσης (UDAC) των αθλητικών αποστολών, εθελοντών, προσωπικού και 

λοιπών προσώπων, το οποίο στεγάζεται στο υφιστάμενο κλειστό γυμναστήριο. 

 Στην εγκατάσταση θα λειτουργεί επιπροσθέτως και ένα προπονητικό κέντρο 

αθλητών. 

 Στην εγκατάσταση στεγάζονται και θα λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια των 

αγώνων τα γραφεία της Οργανωτικής Επιτροπής των Αγώνων. 

2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 Οι ημερομηνίες παροχής των υπηρεσιών καθαριότητας είναι από 23 Αυγούστου 

έως και 02 Σεπτεμβρίου 2019.  

 Απαιτούνται δύο οχτάωρες βάρδιες (08:00-16:00 & 16:00-00:00) για την 

εγκατάσταση «Α.ΠΕΠΑΝΟΣ» και για την εγκατάσταση «UDAC- ΚΟΥΚΟΥΛΙ» 

ωράριο 08:00-21:00.  
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3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ- ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «Α.ΠΕΠΑΝΟΣ»- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

Α. Απαιτείται πλήρης και ενδελεχής καθαρισμός στους κάτωθι χώρους 

 Γραφεία 

 Τουαλέτες 

 Αποδυτήρια 

 Ιατρεία 

 Σκάλες (Σύνολο τ.μ. για τους χώρους- γραφεία, τουαλέτες, αποδυτήρια, ιατρεία, 
σκάλες- 4.000 τ.μ.) 

 Κερκίδες (3.000 x 1τ.μ.) 

Β. Απαιτείται γενικός καθαρισμός (συλλογή απορριμάτων) του περιβάλλοντος χώρου 

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ- ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «UDAC- ΚΟΥΚΟΥΛΙ»- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

Α. Απαιτείται πλήρης και ενδελεχής καθαρισμός στους κάτωθι χώρους 

 Κεντρική αίθουσα (1.000 τ.μ.) 

 Τουαλέτες (30 τ.μ.) 

Β. Απαιτείται γενικός καθαρισμός (συλλογή απορριμάτων) του περιβάλλοντος χώρου 

Σημείωση 

 Απορρίμματά καθώς και ανακυκλώσιμα συλλέγονται από τον Δήμο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

ΠΡΟΣ : ΠΡΟΣ : Οργανωτική Επιτροπή (Ν.Π.Ι.Δ.) για τη διοργάνωση των Παράκτιων 
Μεσογειακών Αγώνων στην Πάτρα το 2019 

 Συγκρότημα Αθλητικού Κέντρου Πεπανός, 
Ταχ. Δ/νση: Πατρών Κλάους 91-93, 26335 Πάτρα 

 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 
 

 

ΑΦΜ-ΔΟΥ 
 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-Τ.Κ. 
 

 

ΠΟΛΗ 
 

 

ΝΟΜΟΣ 
 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ/E-MAIL 
 

 

ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

 

 

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 3863 (ΦΕΚ 115 Α’) «Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών 

παροχής υπηρεσιών», όπως αντικαταστάθηκε  στην παρ. 1 με την παρ. 1 του άρθρου 22 του 

Ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α΄ 88/18-4-2013), η εκάστοτε αναθέτουσα αρχή, δηλαδή το Δημόσιο, τα 

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Ο.Τ.Α.), οι φορείς και οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από 

τις οικείες διατάξεις, η οποία (αρχή) αναθέτει απευθείας ή προκηρύσσει διαγωνισμό για την 

ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης, υποχρεούται να ζητά από τις 

εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης (εργολάβοι) να αναφέρουν στην 

προσφορά τους, εκτός των άλλων, τα εξής: 

α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο. 

β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. 

γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές 

αυτών των εργαζομένων. 

ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 
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στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο 

Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης (εργολάβοι) υποχρεούνται, με 

ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ως άνω 

στοιχεία. 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. 

Οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας 

στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. Στην περίπτωση όπου το καθεστώς των συλλογικών 

συμβάσεων εργασίας έχει μεταβληθεί, θα πρέπει να επισυναφθούν τα ισοδύναμα έγγραφα. 

Το ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής υπηρεσιών καθαριότητας υπολογίζεται επί του 

αθροίσματος των: 

-Ύψους του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές των 

εργαζομένων. 

-Κόστους αναλώσιμων/ εισφορών (εργοδότη και εργαζομένων), αν υπάρχει, ή λοιπών 

δαπανών. 

-Εργολαβικού κέρδους 

 

Πίνακας υπολογισμού κόστους υπηρεσιών φύλαξης 

Ανάλυση εξειδίκευσης της προσφοράς με βάση το άρθρο 68 του Ν. 3863 (ΦΕΚ 115 Α’) 

«Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών» 

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΤΜΗΜΑ………. 

(συμπληρώνεται το αντίστοιχο τμήμα ή τμήματα) 

α/α Περιγραφή Πεδίο προς συμπλήρωση 

1. Αριθμός των εργαζομένων (με ανάλυση)  

2. Ημέρες και ώρες εργασίας (με ανάλυση)  

3. Τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο (με 
ανάλυση) 

 

4. Συλλογική σύμβαση εργασίας- ή όποιο εργασιακό 
καθεστώς ισχύει- και στην οποία υπάγονται οι 
εργαζόμενοι (να επισυναφθεί αντίγραφο στο τέλος) 

 

5. Προβλεπόμενο ωρομίσθιο εργαζομένου βάσει της 
ισχύουσας νομοθεσίας 

 

6. Συνολική δαπάνη για το χρονικό διάστημα και για την 
καθαριότητα των εγκαταστάσεων, όπως ορίζεται στο 
Παράρτημα Ι. 

 

 

Επιμερισμός της ανωτέρω συνολικής δαπάνης για την φύλαξη των αθλητικών 

εγκαταστάσεων άνευ Φ.Π.Α. 

1. Ύψος του προϋπολογιζόμενου ποσού που αφορά τις 
πάσης φύσεων νόμιμες αποδοχές των εργαζομένων 
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2. Ύψος των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και 
εργαζομένων) με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά 

 

3. Κόστος αναλωσίμων (αν υπάρχει) ή λοιπών δαπανών  

4. Εργολαβικό κέρδος  

5. Διοικητικό κόστος παροχής υπηρεσιών  

6. Συνολική δαπάνη  

 

Στην τιμή της προσφορά συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία. 

Οποιαδήποτε επιπλέον διευκρινιστική ανάλυση προϋπολογισμού του κόστους μπορεί να 

επισυναφθεί στο τέλος της προσφοράς. 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ: Αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης (ή οποιουδήποτε άλλου ισχύοντος 

εργασιακού καθεστώτος) στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι του υποψηφίου Αναδόχου. 

 
 

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

Υπογραφή 
Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου 
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