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 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(79620000-6,79714000-2) 

 
 Υποβολή προσφορών για την Παροχή υπηρεσιών διάθεσης προσωρινού προσωπικού με 
ειδικότητα προπονητού κολύμβησης και πτυχίο ναυαγοσώστη, συνολικού αριθμού έξι 
ατόμων με σύμβαση πλήρους απασχόλησης. 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
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ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 15-04-2021 ΩΡΑ 11:00ΠΜ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΞΙ ΑΤΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕς Φ.Α. ΜΕ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΟ 
ΝΑΥΑΓΩΣΩΣΤΗ ,ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΚΟΛΥΜΒΣΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ-
ΑΕΡΟΒΙΚΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ  

CPV 79620000-6,79714000-2) 

K.A.E. 

61.00.99.7000 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΌ 01-05-2021 ΕΩΣ 30-10-2021 

  

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ:Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 
ΔΗ.Κ.Ε.Ω ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ 
ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΤΟ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 
ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΟΓΩ COVID-19 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του 
Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις 
όπως εκάστοτε ισχύουν σύμφωνα με την 
ισχύουσα κατά την πληρωμή νομοθεσία 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Δ.Ω 11-03-2021 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ-ΚΗΜΔΗΣ 11-03-2021 
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Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: 

1. ΤΗΝ ΜΕ ΑΡ.20/2021 ΑΠΌΦΑΣΗ Δ.Σ. 

2. Το N. 4412/2016 [ΦΕΚ Α΄ 147/8.8.2016], «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

3. Το Ν. 4441/2016 [ΦΕΚ Α΄ 27/6.12.2016], «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης 
επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις» 
4. Το Ν. 4013/2011 [ΦΕΚ Α΄ 204/15.9.2011] «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση 
του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική 
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».  
5. Το Ν. 3861/2010 [ΦΕΚ Α΄ 112/13.7.2010] «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
Οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».  
6. Το Ν. 2690/1999 [ΦΕΚ Α΄ 45/9.3.1999] «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 
7. Το Ν. 4250/2014 [ΦΕΚ Α΄ 74/26.3.2014] «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.».  
8. Το Ν. 2859/2000 [ΦΕΚ 248 Α΄/7.11.2000] «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 
9. Διευκρινίζεται ότι την παρούσα διέπουν διατάξεις, προεδρικά διατάγματα, αποφάσεις, 
και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή ή κατ’ εξουσιοδότηση των παραπάνω 
νόμων έστω και αν ρητώς δεν αναφέρονται στην παρούσα.  
10. Το με Α.Π.132/4-3-2021 πρωτογενές αίτημα(ΑΔΑΜ21REQ008239548) 

11.Την με αρ.54 Ε.Α.Δ.(ΑΔΑ Ψ9Π2ΟΛΠ7-0ΣΜ) 

12. Την με αριθμό Π1/2380/18.12.2012 Κ.Υ.Α. [ΦΕΚ Β΄ 3400/20.12.2012], «Ρύθμιση των 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων». 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για 
την διάθεση προσωρινού προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. με ειδικότητα προπονητού κολύμβησης 
και πτυχίο ναυαγοσώστη, συνολικού αριθμού έξι ατόμων με σύμβαση πλήρους 
απασχόλησης. 

Η ανάθεση της ανωτέρω Υπηρεσίας σε εξειδικευμένη ναυαγοσωστική εταιρεία απαιτεί 
κατ ΄εκτίμηση το ποσό ίσο ή κατώτερο  των  60.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% 

Η παροχή της Υπηρεσίας αφορά το διάστημα λειτουργίας του Δ. Κολυμβητηρίου, ήτοι 
από  ΜΆΪΟ  2021  έως  30-10-2021 ,εφόσον  θα παραμείνει ανοικτό για το κοινό  το  Δ 
.Κολυμβητήριο. Η διάθεση του προσωπικού διαμορφώνεται ως εξής: 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ Φ.ΑΓΩΓΗΣ  ΠΡΟΠΟΝΗΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΜΕ 
ΠΤΥΧΙΟ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ         ΑΤΟΜΑ ΕΞΙ(6)  ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
Το ανωτέρω προσωπικό οφείλει να πραγματοποιεί και να εποπτεύει: 

1.  τα πραγματοποιούμενα μαθήματα εκμάθησης ανηλίκων ή ενηλίκων σύμφωνα με 
το πρόγραμμα που θα οριστεί από τον Υπεύθυνο Κολυμβητηρίου 

2. Τα προγράμματα αεροβικής άσκησης ενηλίκων σύμφωνα με το πρόγραμμα που 
θα οριστεί από τον Υπεύθυνο Κολυμβητηρίου 

3. ΤΗΝ κολύμβηση των ιδιωτών κατά τις ώρες κοινού 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗ.Κ.Ε.Ω ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΘΑ ΑΝΑΣΤΕΛΕΤΑΙ 
ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΟΓΩ 
COVID-19 
 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα 
υποβολής, δεν θα λαμβάνονται υπόψη. ΕΩΣ 15-04-2021 ΩΡΑ 15:00 ΜΜ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ 
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι οικονομικοί φορείς, όπως αυτοί 
περιγράφονται στο άρθρο 2, παρ.1. περίπτωση 11 του Ν. 4412/2016 ήτοι, κάθε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή και 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που 
προσφέρουν την περιγραφόμενη παροχή υπηρεσιών 

3. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: • Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για 
προμήθειες του Δημοσίου με τελεσίδικη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Γενική Γραμματεία Εμπορίου (πρώην Υπ. Εμπορίου). • Όσα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. • 
Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις ως άνω 
προϋποθέσεις αποκλεισμού ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. 

Κατάρτιση - υποβολή & χρόνος ισχύος των προσφορών 

Ο φάκελος της προσφοράς κάθε διαγωνιζομένου θα πρέπει να περιέχει (2) χωριστούς 
σφραγισμένους υποφακέλους, στους οποίους θα τοποθετηθούν όλα τα σχετικά με την 
προσφορά στοιχεία, ως εξής: 

α) Στο Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής, που θα υποβληθεί σε ένα (1) πρωτότυπο και 
ένα (1) αντίγραφο 

β)Στο Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς, που θα υποβληθεί σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα 
(1) αντίγραφο 
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Οι δύο (2) επιμέρους φάκελοι θα αναγράφουν υποχρεωτικά τα ίδια στοιχεία όπως ο 
εξωτερικός φάκελος και επιπλέον την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ή 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κατά περίπτωση. 

   Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν 
εμπροθέσμως την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο 
απαιτείται εμπροθέσμως από τους παρόντες γενικούς όρους.  Οι προσφορές των 
διαγωνιζομένων θα είναι συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα και μέσα σε καλά 
σφραγισμένο φάκελο, θα υποβληθούν στα γραφεία της «ΔΗ.Κ.Ε.Ω.» (Διεύθυνση  
Λ.Βύρρωνος-Θεσσαλονίκης γωνία-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ , ΤΚ 57013 – 
αρμόδια υπάλληλος Πλιούση Θεοπούλα, τηλ. 2310809323, fax:2310697755,μέιλ 
info@dikeo.gr). Ο φάκελος να φέρει την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ - για τον διαγωνισμό της 
ΔΗ.Κ.Ε.Ω. για την 6μηνη διάθεση προσωπικού προπονητών κολύμβησης με πτυχίο 
ναυαγοσώστη και να αναγράφονται σε αυτόν ευκρινώς  τα στοιχεία του συμμετέχοντα. 

 

Περιεχόμενο φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της 
διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συμμετέχει και στην οποία δηλώνεται ότι μέχρι 
και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, (ήτοι την ημέρα κατάθεσης της 
προσφοράς στην ΔΗ.Κ.Ε.Ω) ο προσφέρων: 

(α). Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους Γενικούς Όρους Διενέργειας Πρόχειρου 
Διαγωνισμού.  

(β). Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική 
διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που 
προκύπτει  από παρόμοια διαδικασία προβλεπομένη από τις κατά περίπτωση 
εφαρμοζόμενες εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και δεν έχει κινηθεί 
εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής 
διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που 
προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπομένη από τις κατά περίπτωση 
εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

 (γ). Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που να έχει 
διαπιστωθεί και τιμωρηθεί πειθαρχικά με οποιοδήποτε τρόπο. 

 (δ). Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και 
του κράτους εγκατάστασής του. 

 (ε). Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και 
τελών, που οφείλει σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και του 
κράτους εγκατάστασής του.  
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(στ) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στους παρόντες 
γενικούς όρους, των οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη γνώση και αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα, 

 (ζ) Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για οποιαδήποτε κρίση της 
Επιτροπής Διαγωνισμού ή για οποιαδήποτε απόφαση του αρμοδίου οργάνου της 
ΔΗ.Κ.Ε.Ω για την έκβαση του παρόντος διαγωνισμού, ιδίως δε αυτής για την 
αναβολή, ματαίωση, ακύρωση ή επανάληψη του διαγωνισμού ή για την ενδεχόμενη 
υπαναχώρηση της ΔΗ.Κ.Ε.Ω  

(η) Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 
δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, κατά περίπτωση. 

2. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ. του Π.Δ. 118/07, 
εφόσον συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/εκπρόσωπό τους. 
Αναλυτικότερα, σε περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό εταιρίας απαιτείται να 
προσκομισθεί: - Πρακτικό απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας σε 
περίπτωση Α.Ε., ή απόφαση των διαχειριστών σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε., με 
την οποία: α) Εγκρίνεται η συμμετοχή τους στο διαγωνισμό αυτοτελώς ή σε 
κοινοπραξία ή σύμπραξη β) Ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος με εξουσία να 
υπογράφει δεσμευτικά για το συμμετέχοντα όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού και 
την προσφορά. Οι άνω (α’ & β’) απαιτήσεις δεν τίθενται, αν η εξουσία του 
υπογράφοντος προς εκπροσώπηση βασίζεται στο καταστατικό ή άλλη πράξη που 
έχει δημοσιευτεί κατά τις κείμενες διατάξεις (ΦΕΚ, κλπ.) και έχει υποβληθεί με το 
φάκελο συμμετοχής. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι περί αντιπροσώπευσης και 
πληρεξουσιότητας διατάξεις των άρθρων 211 επ. του Αστικού Κώδικα 

3. Tα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 
τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο 
αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων 
τροποποιήσεών του (για Ο.Ε και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να 
προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που 
έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα 
έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το 
καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιριών ή κάθε άλλου νομικού 
προσώπου. 

4. Άδεια Λειτουργίας της επιχείρησης, εφόσον απαιτείται από τη νομική μορφή της 
επιχείρησης, σε ισχύ κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Σε 
περίπτωση που η άδεια λειτουργίας έχει λήξει χρονικά, απαιτείται επιπρόσθετα 
βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία, ότι έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος για την 
ανανέωσή της. 

5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), με την οποία ο 
συμμετέχων στο διαγωνισμό θα δηλώνει ότι στα δικαιολογητικά κατακύρωσης του 
διαγωνισμού θα καταθέσει υποχρεωτικά τα παρακάτω δικαιολογητικά για τα 
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προσόντα του προσωπικού που θα απαρτίζουν το προσωπικό καθημερινής 
επίβλεψης και λειτουργίας επί τόπου του κτιρίου 

Τις απαιτούμενες από το Νόμο άδειες άσκησης επαγγέλματος. 

 β) Πτυχίο ή πιστοποιητικό ή απολυτήριο στην ανάλογη ειδικότητα.  

γ) Βεβαίωση εμπειρίας στην ειδικότητά τους. Οι προπονητές κολύμβησης-ναυαγοσώστες 
του αναδόχου θα έχουν αποδεδειγμένα σχετική επαγγελματική εμπειρία 

6. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

Περιεχόμενο φακέλου Οικονομικής Προσφοράς 

Η οικονομική προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου, νόμιμα υπογεγραμμένη, θα 
τοποθετηθεί, με ποινή αποκλεισμού, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα 
στον κύριο φάκελο, με την ένδειξη Οικονομική Προσφορά. Στην οικονομική προσφορά 
πρέπει να αναφέρεται και να αναλύεται η συνολική προσφερόμενη τιμή, δηλαδή η 
προσφερόμενη τιμή και ο αναλογών φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.).  Όλα τα 
οικονομικά μεγέθη που περιλαμβάνονται στην Προσφορά, θα πρέπει να δίνονται σε 
ΕΥΡΩ και σε τυχόν υποδιαίρεση αυτού έως δύο δεκαδικά ψηφία.  Προσφορές που δεν 
δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ και σε τυχόν υποδιαίρεση αυτού έως δύο δεκαδικά ψηφία ή 
που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Προσφορές, οι οποίες υπερβαίνουν το ανώτατο όριο του προϋπολογισμού ή είναι 
αόριστες, αντιφατικές, υπό αίρεση, ή δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των απαιτήσεων 
των παρόντων όρων θα απορριφθούν ως απαράδεκτες  

Διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού 

Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού της ΔΗ.Κ.Ε.Ω προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τους παρόντες 
όρους. - Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή της  
με την παρουσία των νομίμων εκπροσώπων όσων διαγωνιζομένων υπέβαλλαν εμπρόθεσμα 
προσφορά. - Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για 
επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.  Η αποσφράγιση γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία: 

Ο φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» αποσφραγίζεται και 
μονογράφεται από την Επιτροπή κατά φύλλο. - Στη συνέχεια η Επιτροπή συντάσσει το 
Πρακτικό 1, στο οποίο καταχωρούνται, σύμφωνα με την σειρά υποβολής των προσφορών, 
η επωνυμία του Διαγωνιζομένου, ο εξουσιοδοτημένος  εκπρόσωπος αυτού, τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής και τα στοιχεία ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας 
που απαιτούν οι γενικοί όροι. - Με την ολοκλήρωση του ανωτέρω σταδίου η Επιτροπή 
ανακοινώνει δημόσια τους διαγωνιζόμενους, οι οποίοι αποκλείονται από την εξέλιξη της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, διότι δεν εκπληρώνουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις 
συμμετοχής στον διαγωνισμό. - Στη συνέχεια αποσφραγίζεται δημόσια και μονογράφεται 
κατά φύλλο ο φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» όσων διαγωνιζομένων οι 
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προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές. Η Επιτροπή ανακοινώνει δημόσια και καταγράφει στο 
Πρακτικό 1 τις τιμές των προσφορών, κατά τη σειρά μειοδοσίας τους, κηρύσσοντας την 
λήξη της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

Η Επιτροπή εισηγείται εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή την ανάθεση της σύμβασης στον 
διαγωνιζόμενο που υπέβαλε την προσφορά με την αποκλειστικά χαμηλότερη τιμή, 
σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης που αναφέρονται στους παρόντες όρους. 

Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια, κατά την κρίση της και τηρώντας την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης, να προχωρήσει σε επανέλεγχο της ορθότητας όλων των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών.   Το Πρακτικό 1, αφού εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, τοιχοκολλείται 
με μέριμνα του Προέδρου της Επιτροπής, στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ΔΗ.Κ.Ε.Ω. Σχετική 
γραπτή ανακοίνωση με αντίγραφο του πρακτικού αποστέλλεται σε όλους τους 
διαγωνιζομένους με τηλεομοιοτυπία (fax). Ως χρόνος παραλαβής των εγγράφων αυτών 
λογίζεται η σχετική σημείωση της συσκευής τηλεομοιοτυπίας (fax) επί του διαβιβασθέντος 
εγγράφου 

 

Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο διαγωνιζόμενος στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, οφείλει, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, να υποβάλει, τα απαιτούμενα έγγραφα  και 
δικαιολογητικά 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εντός 
της ως άνω προθεσμίας στην ΔΗ.Κ.Ε.Ω 

Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των 
δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, την 
ημερομηνία και ώρα που ορίσθηκε με την ως άνω πρόσκληση-ανακοίνωση της Υπηρεσίας, 
μονογράφονται δε και σφραγίζονται όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο από τα μέλη της 
Επιτροπής. 

Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται κατά τα ως άνω από τον προσφέροντα στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι: 

Οι Έλληνες πολίτες-Νομικά πρόσωπα:  

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση: i) Για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 
1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι - συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως 
αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1) - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα 
στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 
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1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 
358 της 31.12.1998, σελ. 2), - 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, σελ. 48), - νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για 
την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 
(Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305), ii) Κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.  

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης 

γ.Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 

δ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
περιπτώσεων β, γ και δ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

ε.Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σ’ αυτό και το επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την 
επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

Στ. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, που θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% 
της συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά τρεις (3) μήνες από 
το συνολικό συμβατικό χρόνο. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της 
σύμβασης που θα υπογραφεί, η παραπάνω εγγύηση παρατείνεται για ανάλογο χρονικό 
διάστημα. 

Κατακύρωση αποτελεσμάτων - Ακύρωση διαγωνισμού 

Η κατακύρωση του Διαγωνισμού τελικά θα γίνει στον υποψήφιο με τη χαμηλότερη τιμή, εκ 
των υποψηφίων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί αποδεκτές. Η κατακύρωση 
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γνωστοποιείται στον μειοδότη με επιστολή, με την οποία καλείται να προσέλθει για την 
υπογραφή της Σύμβασης, μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται στην επιστολή. Εφόσον ο 
μειοδότης δεν προσέλθει, στην ως άνω προθεσμία, η ΔΗ.Κ.Ε.Ω . δικαιούται να τον κηρύξει 
έκπτωτο.  Το αρμόδιο όργανο Διοίκησης της ΔΗ.Κ.Ε.Ω. διατηρεί το δικαίωμα ν’ αποφασίσει 
ελεύθερα για την έγκριση ή την απόρριψη του αποτελέσματος του διαγωνισμού, τη 
ματαίωση, αναβολή ή επανάληψη του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη των όρων και 
των τεχνικών προδιαγραφών (κατ’ ανάλογη εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 21 του 
ΠΔ 118/2007), χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης αυτών που μετέχουν στο διαγωνισμό και 
χωρίς καμία άλλη οικονομική υποχρέωση ή δέσμευση γενικώς έναντι αυτών 

 

Εγγυητικές επιστολές 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 
κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη 
– μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που 
κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι 
διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συvoδεύovται από επίσημη μετάφραση. Σε περίπτωση 
προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο 
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 

Εγγύηση συμμετοχής Κάθε προσφορά στον διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή 
αποκλεισμού από αυτόν, να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον 
διαγωνισμό. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού 
χωρίς ΦΠΑ, ήτοι ποσού 1.200,00 ΕΥΡΏ. Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να έχει ισχύ εξι 
μηνών. Εγγύηση με μικρότερο χρόνο ισχύος δεν γίνεται δεκτή και έχει ως συνέπεια την 
απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον 
ανάδοχο, μετά την υπογραφή της σύμβασης και την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφεύγοντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους 
από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης 
κατακύρωσης της σύμβασης.  

 Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος, το αργότερο 
μέχρι  την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του 
οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης (Ν. 4281/2014 - ΦΕΚ 160Α , άρθρο 157, παρ. 1β). 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα παραμείνει κατατεθειμένη στη  ΔΗ.Κ.Ε.Ω . μέχρι 
την λήξη της σύμβασης και την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης του συνόλου του έργου 
από το Τμήμα Αυτεπιστασίας & Συντήρησης . Σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της 
σύμβασης που θα συναφθεί καθώς και σε περίπτωση πλημμελούς άσκησης των 
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υποχρεώσεων του αναδόχου, η "ΔΗ.Κ.Ε.Ω" διατηρεί το δικαίωμα της υπαναχώρησης από 
την σύμβαση αζημίως και μπορεί να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης και 
αντικατάσταση του αναδόχου ενώ ταυτόχρονα μπορεί να απαιτήσει κάθε άλλη θετική και 
αποθετική ζημία. Στην πιο πάνω περίπτωση, η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκπίπτει υπέρ της 
"ΔΗ.Κ.Ε.Ω." λόγω ποινικής ρήτρας και αποζημίωσής της. Η επιστροφή της εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης στον ανάδοχο , θα γίνει μετά την λήξη της σύμβασης και την 
έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης του συνόλου του έργου από το Τμήμα Αυτεπιστασίας & 
Συντήρησης, κατόπιν σχετικής αίτησης του αναδόχου συντηρητή. Οι εγγυητικές επιστολές 
καταπίπτουν υπέρ της ΔΗ.Κ.Ε.Ω, εφόσον συντρέχει νόμιμη περίπτωση. Σε περίπτωση 
μετάθεσης ή παράτασης του συμβατικού χρόνου, ο ανάδοχος συντηρητής θα πρέπει να 
παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, 
οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της 
εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία 
περάτωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας.  

Ενστάσεις 

Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων κατά των Πράξεων της Αναθέτουσας Αρχής έχουν μόνο οι 
διαγωνιζόμενοι που συμμετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο του Διαγωνισμού ή οι 
αποκλεισθέντες απ’ αυτό. Οι ενστάσεις συντάσσονται πάντοτε στην Ελληνική γλώσσα, 
κατατίθενται εγγράφως στο πρωτόκολλο της ΔΗ.Κ.Ε.Ω. Οι προθεσμίες υποβολής των 
ενστάσεων αρχίζουν να τρέχουν από την επομένη της ημερομηνίας ανακοίνωσης – 
τοιχοκόλλησης των πρακτικών. 

Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή, 

Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων κοινοποιούνται με επιμέλεια του Προέδρου της 
Επιτροπής σε όλους τους διαγωνιζόμενους, που συμμετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο ή 
αποκλείστηκαν από αυτό. 

Μελέτη των συνθηκών και όρων των υπηρεσιών 

Η υποβολή προσφοράς στην δημοπρασία αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο ανάδοχος: 

Έχει επισκεφθεί και ελέγξει την τοποθεσία - κτίριο, την διαμόρφωση και την φύση των 
ηλεκτρολογικών και οικοδομικών εγκαταστάσεων και στοιχείων του κτιρίου. 

Αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις παραπάνω 
ειδικές συνθήκες και όρους και ότι δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη που έχει για την 
πλήρη συμμόρφωση του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, αν παρέλειψε να 
ενημερωθεί με κάθε δυνατή λεπτομέρεια ή να ζητήσει κάθε πληροφορία που έχει σχέση με 
τις συνθήκες της παροχής του 

Σύμβαση 

Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 
περιλαμβάνονται στους παρόντες όρους και την προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από 
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το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με το περιεχόμενο της 
παρούσας. Το κείμενο της σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων μας εκτός προφανών 
ή πασίδηλων παραδρομών. 

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗ.Κ.Ε.Ω ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΑ 
ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΟΓΩ COVID-19 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί, εάν τα συμβαλλόμενα μέρη 
συμφωνήσουν με τούτο εγγράφως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Π.Δ. 
118/2007. 

Διάρκεια Σύμβασης 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι έξι (6) μήνες συνολικά από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα μονομερούς ανανέωσης για τρεις επιπλέον 
μήνες με τους ίδιους όρους και ανάλογο τίμημα. 

Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά κάθε μήνα, βάσει της προβλεπόμενης παροχής των 
υπηρεσιών  μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών και την σύνταξη του Πρωτοκόλλου 
Παραλαβής της υπηρεσίας , που θα πραγματοποιηθεί από την κατά τον νόμο αρμόδια 
Επιτροπή Παραλαβής. Κατά τα υπόλοιπα ισχύει το άρθρο 35 του ΠΔ.118/2007 και οι 
διατάξεις περί Δημοσίου Λογιστικού. 

Δεν επιτρέπεται η έκδοση τιμολογίων για Συμβατική δαπάνη χωρίς να έχει υπογραφεί 
αρμοδίως Πρωτόκολλο Παραλαβής. 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών 
προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του 
Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του 
καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, 
αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών 
εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές 
και κανονιστικές Διατάξεις. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα 
παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι 
νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 

Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην πλήρη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας 
έναντι του προσωπικού του, δηλ. καταβολή των νόμιμων αποδοχών, τήρηση του νόμιμου 
ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λ.π., χωρίς 
καμιά απολύτως ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής. Προσφορές κάτω του εργατικού κόστους 
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  Ο ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιεί προσωπικό 
ασφαλισμένο στο Ι.Κ.Α. . 
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Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις εισφορές του Ι.Κ.Α. και των λοιπών Ταμείων, κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης, καθώς και με τα Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, αδείας 
προσωπικού, κ.λ.π. και για κάθε υποχρέωση του προς αυτούς ως εργοδότης. Το προσωπικό 
του αναδόχου δεν έχει ουδεμία εργασιακή σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή. 
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