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1. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

 

Ζ Γεκνηηθή Αξρή ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ ζηνρεχεη ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ 

ππαξρφλησλ θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζεζκψλ, πνπ ζα πξνβάινπλ ην Κιεηζηφ  

Γπκλαζηήξην Μπθφλνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε δηάδνζε θαη ηελ πξναγσγή ηνπ 

αζιεηηζκνχ, είηε νκαδηθά είηε αηνκηθά.  

 

Σν Αζιεηηθφ Γήπεδν δηαζέηεη θεξθίδεο 300 ζέζεσλ θαη ζεσξείν δεκνζηνγξαθηθήο 

θάιπςεο αγψλσλ, έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πην απαηηεηηθέο αλάγθεο γηα ηελ 

δηνξγάλσζε αζιεηηθψλ ηειεηψλ. Δπίζεο, δηαζέηεη φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο 

ρψξνπο απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ (απνδπηήξηα, WC νκάδσλ θαη 

επηζθεπηψλ, Ηαηξείν, Υψξν απνζήθεπζεο νξγάλσλ γπκλαζηηθήο θιπ), θπιηθείν γηα 

ηελ εμππεξέηεζε ησλ Φηιάζισλ – Δπηζθεπηψλ ελψ ππάξρεη πξφζβαζε ΑΜΔΑ ζε 

φινπο ηνπο ρψξνπο, ελψ ην δάπεδν ηνπ αζιεηηθνχ θέληξνπ είλαη πηζηνπνηεκέλν 

ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο FIBA . 

   

2. ΚΟΠΟ - ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ  

 

Ζ αλσηέξσ ππνδνκή είλαη έλα ζχγρξνλν Αζιεηηθφ Κέληξν κε δπλαηφηεηα λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζν αλάπηπμεο αζιεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ  θαηνίθσλ ηεο 

πεξηνρήο θαη ησλ ηνπηθψλ αθαδεκηψλ κε δπλαηφηεηα λα κπνξνχλ θαζεκεξηλά λα 

θηινμελνχληαη ζσκαηεία γηα εθγχκλαζε φπσο: 

 σκαηεία κπάζθεη 

 σκαηεία βφιετ 

 σκαηεία ελφξγαλεο γπκλαζηηθήο 

 Πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη γηα  ρνξεπηηθέο θη άιιεο ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο  

 

Παξάιιεια ζηελ ελ ιφγσ ππνδνκή  ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα θηινμελεζνχλ 

δηνξγαλψζεηο νκαδηθψλ αζιεκάησλ θιεηζηνχ ρψξνπ  φπσο: 

 Final 4 κπάζθεη, βφιετ,  

 Πξνεηνηκαζίεο νκάδσλ κπάζθεη, βφιετ θαη πξαγκαηνπνίεζε θηιηθψλ 

ηνπξλνπά 

 3ρ3 ηνπξλνπά κε ηαπηφρξνλε αμηνπνίεζε θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ρψξνπ 

 

Ο Γήκνο Μπθφλνπ επηδηψθεη ηελ εχξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ 

αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ππνδνκψλ ηνπ θιεηζηνχ γπκλαζηεξίνπ κε ζθνπφ 

κεηαμχ άιισλ: 

 

 ηελ ππνζηήξημε θαη πξναγσγή ηνπ καδηθνχ-ιατθνχ αζιεηηζκνχ φισλ ησλ 

ειηθηψλ. 

 ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζσκαηεηαθνχ αζιεηηζκνχ. 

 ηελ ππνζηήξημε θαη αλάπηπμε ηνπ ρνιηθνχ Αζιεηηζκνχ φισλ ησλ βαζκίδσλ. 

 ηελ ππνζηήξημε θαη αλάπηπμε ηεο ζσκαηηθήο, πλεπκαηηθήο θαη εζηθήο αγσγήο 

ησλ θαηνίθσλ θα ηδηαίηεξα ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ. 

 ηελ ππνζηήξημε θαη δηνξγάλσζε αζιεηηθψλ, ςπραγσγηθψλ, επηζηεκνληθψλ, 

ζπλεδξηαθψλ εθδειψζεσλ Γηεζλνχο, Δζληθνχ, Πεξηθεξεηαθνχ, Ννκαξρηαθνχ 

επηπέδνπ θαη θνξέσλ ηνπηθνχ ραξαθηήξα. 
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 ηελ ππνζηήξημε θαη δηνξγάλσζε αζιεηηθψλ, ςπραγσγηθψλ, πνιηηηζηηθψλ ή 

άιισλ εθδειψζεσλ γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία. 

 

 

 

3. ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ/ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

 

Πξνθεηκέλνπ λα αλαβαζκηζηεί πεξαηηέξσ ν ξφινο ηνπ Κιεηζηνχ γπκλαζηεξίνπ θαη 

πξνθεηκέλνπ λα παξέρνληαη νη παξαπάλσ ππεξεζίεο αλειιηπψο θαη κε πνηφηεηα 

αληίζηνηρε κε ηηο απαηηήζεηο ηφζν ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο φζν θαη ησλ επηζθεπηψλ 

πνπ ζα θάλνπλ ρξήζε, θξίλεηαη απαξαίηεην νη παξαπάλσ ππεξεζίεο λα αλαηεζνχλ κε 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία  ζε αλάδνρν, ν νπνίνο δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε ηθαλφηεηα 

θαη ηερλνγλσζία, κε ηε κνξθή ζπκπιήξσζεο ησλ ειιείςεσλ ζε θνηλσληθή ππνδνκή, 

ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο ρξήζε, αιιά ίζσο θαη κε ηελ αλάπηπμε πςειήο πνηφηεηαο 

εγθαηαζηάζεσλ κε ελδερφκελεο δπλαηφηεηεο νηθνλνκηθήο απφδνζεο πςειήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο (πρ ελδερφκελα έζνδα απφ αζιεηηθέο θαη ινηπέο ςπραγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ελνηθίαζε θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ ρψξνπ ζε γπκλαζηηθνχο θαη 

ρνξεπηηθνχο ζπιιφγνπο ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν απφ ηηο νκάδεο κπάζθεη, εμεχξεζε 

ηνπξλνπά κπάζθεη-βφιετ, ηειηθέο θάζεηο-Final 4 θππέιισλ ησλ νκνζπνλδηψλ θαη 

δηνξγάλσζε απηψλ, δηνξγάλσζε ζπλαπιηψλ, θιπ). 

 

Ζ αλάζεζε εθηέιεζεο ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ θξίλεηαη επηβεβιεκέλε, αθνχ, ππφ ηηο 

παξνχζεο ζπλζήθεο απαζρφιεζεο ζην Γήκν Μπθφλνπ ππεξεηεί πνιχ κηθξφο αξηζκφο 

κνλίκσλ θαηαξηηζκέλσλ ππαιιήισλ, ελψ ε θχιαμε ησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ έρεη 

αλαηεζεί κε δεκφζηα ζχκβαζε κε απνηέιεζκα, ε θαζεκεξηλή θαη θαη’ επέθηαζε 

εχξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Γπκλαζηεξίνπ λα  ηίζεηαη ζε ακθηβνιία, 

ιφγσ ειιείςεσο ηφζν ηαθηηθνχ φζν θαη εμεηδηθεπκέλνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ  

 

4. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

 

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ζηελ, εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ, ζχλαςε δεκφζηαο 

ζχκβαζεο ππεξεζηψλ κε αλάδνρν αλάινγσλ πξνζφλησλ κε αληηθείκελν ηελ παξνρή 

ηεο ππεξεζίαο: «ΣΔΥΝΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΛΔΙΣΟΤ 

ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ», ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016, σο 

ηζρχεη, κε ηε δηαδηθαζία ειεθηξνληθνχ δηεζλή δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηαηήξεζε, ηε θξνληίδα θαη ηελ 

αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ ρψξσλ ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ηελ θαζαξηφηεηα θαη 

ηελ πγηεηλή ησλ απνδπηεξίσλ, ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ ησλ γεπέδσλ 

ηνπ Κιεηζηνχ Γπκλαζηεξίνπ θαζψο θαη γηα ηελ ζπληήξεζε φισλ ησλ 

ειεθηξνκεραλνινγηθψλ θαη πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.  

Δηδηθφηεξα ν ππνςήθηνο αλάδνρνο:  

 Θα παξέρεη φιεο ηηο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία 

ηνπ θιεηζηνχ Γπκλαζηεξίνπ. 

 Θα εθηειεί φιεο ηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο θαη ηξέρνπζεο ελέξγεηεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζα 

ηελ  ππνζηεξίδεη ζε δηνηθεηηθφ/ γξακκαηεηαθφ επίπεδν .  

 Θα κεξηκλά γηα ηελ εππξέπεηα θαη ηελ επηαμία ζε φινπο ηνπο εζσηεξηθνχο 

θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο ηνπ Αζιεηηθνχ Κέληξνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο 

ρψξνπο πγηεηλήο, ζηα απνδπηήξηα, ζηηο θεξθίδεο θαη ζηνλ πεξηβάιινληα 
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ρψξν θαη ηα γήπεδα ηέληο πνπ ζρεδηάδεηαη λα θαηαζθεπαζηνχλ ζηνλ 

πεξηβάιινληα ρψξν. 

 Θα θξνληίδεη γηα ηελ πηζηή ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη ηεο θαιήο 

ζπκπεξηθνξάο απφ φινπο ηνπο αζιεηέο, επηζθέπηεο θαη ζεαηέο. 

 Δπηπιένλ ζα επηκειείηαη ηε ζπληήξεζε φισλ ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ 

θαη πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ηνπ αζιεηηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ 

Γπκλαζηεξίνπ.  

 Θα θξνληίδεη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ρψξσλ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ 

πξνγξακκαηηζκέλσλ αγψλσλ θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ απαξαίηεησλ 

νξγάλσλ  πρ ζε αγψλεο κπάζθεη γηα ηελ ηνπνζέηεζε κπαζθεηψλ , ηε 

ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ θσηηζκνχ, ησλ ειεθηξνληθψλ πηλάθσλ θιπ  

 Θα επηζεσξεί φινπο ηνπο ρψξνπο  ηνπ Αζιεηηθνχ Κέληξνπ, κεηά ην πέξαο 

ησλ πξνπνλεηηθψλ θαη αγσληζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζηψλεηαη φηη παξαδίδνληαη ζηελ πξφηεξε θαιή θαηάζηαζε. 

 Ο  Αλάδνρνο, κέζσ ηεο παξνρήο ησλ σο άλσ ππεξεζηψλ, ζα ζπλδξάκεη 

ζηελ  πξναγσγή θαη αλάπηπμε ηνπ αζιεηηζκνχ γεληθφηεξα θαη ελδεηθηηθά 

ζηελ ππνζηήξημε θαη πξναγσγή ηνπ Μαδηθνχ Λατθνχ Αζιεηηζκνχ φισλ 

ησλ ειηθηψλ, ζηελ ππνζηήξημε ηνπ σκαηεηαθνχ Αζιεηηζκνχ, ζηελ 

ππνζηήξημε θαζψο  θαη  ζηελ αλάπηπμε ηνπ ρνιηθνχ Αζιεηηζκνχ φισλ 

ησλ βαζκίδσλ, Γηαζέηνληαο ην θαηάιιειν πξνο ην ζθνπφ απηφ πξνζσπηθφ 

φπσο ζα αλαθεξζεί αλαιπηηθά θαησηέξσ .  

 ην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν ηνπ αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη φιεο νη 

δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηα ιεηηνπξγηθά θφζηε ηνπ Γπκλαζηεξίνπ φπσο ε 

αγνξά αλαισζίκσλ, εηδψλ θαζαξηφηεηαο, γξαθηθήο χιεο. 

 ην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν ηνπ αλαδφρνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ηπρφλ 

έμνδα απφ θζνξέο ή άιινπ είδνπο θφζηε φπσο πρ. θαζαξηφηεηαο, 

αλαιψζηκα θηι απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ ζηηο νπνίεο ν 

Γήκνο ζα παξαρσξεί ην Κιεηζηφ Γπκλαζηήξην θαη ζα πξνθαιείηαη 

δπζαλάινγε απφ ηε ζπλήζε ρξήζε επηβάξπλζε ηνπ ρψξνπ. 

 

Πεξαηηέξσ γηα ηελ βέιηηζηε επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζθνπώλ, ήηνη ηεο πξναγσγήο 

θαη αμηνπνίεζεο ηνπ σο άλσ Γπκλαζηεξίνπ ν ππόςεθηνο αλάδνρνο εθηόο από ηελ 

αλάιεςε ησλ παξαπάλσ ππνρξεώζεσλ γηα ηηο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο πνπ αθνξνύλ ην 

ζπγθεθξηκέλν αθίλεην ζα αλαιάβεη :  

Tελ Δπηθνηλσληαθή δηαρείξηζε θαη πξνβνιή ηνπ Γπκλαζηεξίνπ, κέζσ ηεο 

δεκηνπξγίαο Social  Media θαη ηζηνζειίδαο, κε ππεχζπλν, πάληνηε ζε ζπλελλφεζε θαη 

ζπκθσλία κε ηνλ Γήκν Μπθφλνπ 

 Σελ Καηάξηηζε επηθνηλσληαθνχ πιάλνπ θαη πινπνίεζε απηνχ ζε ζπλεξγαζία 

κε ηνλ Γήκν 

 Σελ Καηάξηηζε Marketing Plan θαη πινπνίεζε απηνχ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Γήκν 

 Σελ Καηάξηηζε ρνξεγηθνχ πιάλνπ γηα ην γήπεδν θαη πινπνίεζε απηνχ κε 

θάζε κέζν ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν 

 Σελ Καηάξηηζε ρνξεγηθψλ πιάλσλ γηα θάζε δηνξγάλσζε πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη θαη πινπνίεζε απηνχ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν 

 Σν ηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ζε βάζνο  5εηηαο κε ζηφρν ηελ πιήξε αμηνπνίεζε 

ηνπ γεπέδνπ εληφο θαη εθηφο κε αζιεηηθέο θαη άιιεο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο 
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*Όια ηα παξαπάλσ κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζα απνηεινύλ παξαθαηαζήθε   ηνπ 

Δήκνπ Μπθόλνπ από ηελ ζπλεξγαζία κε ηελ αλάδνρν εηαηξεία αιιά θαη ζα 

ελδπλακώζνπλ ηελ  ηερλνγλσζία ηνπ Δήκνπ, ζηνλ ηνκέα ηεο αζιεηηθήο δηνίθεζεο. 

 

Σέινο ν αλάδνρνο γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ σο άλσ ππεξεζηψλ ζα ηειεί πάληνηε ππφ 

ηελ επνπηεία ηνπ αξκνδίνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ, πξνο ηηο εληνιέο θαη νδεγίεο ηεο 

νπνίαο νθείιεη απφιπηε ζπκκφξθσζε θαη κε ηελ νπνία νθείιεη λα βξίζθεηαη ζε 

ζπλερή επαθή, πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηείηαη ε θαιή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ. 

 

Ωξάξην Λεηηνπξγίαο -Καηαλνκή σξώλ ρξήζεο ζηα ζσκαηεία 

- Χξάξην Λεηηνπξγίαο: Σν σξάξην ζα είλαη 08:00 κε 22:00, επηά (7) εκέξεο 

ηελ εβδνκάδα . Σηο ηνπηθέο εκέξεο αξγίαο ή ηηο εκέξεο ησλ εζληθψλ 

ενξηψλ  ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέηεη ην θαηάιιειν 

πξνζσπηθφ ζηα  πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πεξί εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ Γπκλαζηεξίνπ. 

- Σν πξφγξακκα πξνπνλήζεσλ, αγψλσλ θαη εθδειψζεσλ ζα πξνζαξκφδεηαη 

γηα θάζε ζεδφλ αλάινγα κε  ηηο αλάγθεο ησλ πξνπνλήζεσλ ησλ ζσκαηείσλ 

αιιά θαη ηνπο αγψλεο ην νπνίν φκσο ζα δηακνξθψλεηαη ηειηθά θαηφπηλ 

εγθξίζεσο ηνπ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ θαη ζε 

ζπλελλφεζε κε ηνλ αλάδνρν ν νπνίνο ζα δηαβεβαηψλεη γηα ηε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ αηηνπκέλσλ ρψξσλ.  

- Σν πξφγξακκα θαηαξηίδεηαη, ζπκθσλείηαη θαη ηξνπνπνηείηαη εγγξάθσο 

απφ ην Γήκν Μπθφλνπ θαη ηεξείηαη απζηεξά σο πξνο ηε ιήμε ησλ σξψλ 

πξνπνλήζεσλ, αγψλσλ θαη εθδειψζεσλ.  

- ηα ζσκαηεία ζα παξέρνληαη απνδπηήξηα θαζαξά, κε δεζηφ λεξφ γηα 

κπάλην. Δπίζεο ζηνπο αγψλεο ζα παξαρσξείηαη απνδπηήξην ζε πιήξε 

ιεηηνπξγία γηα ηελ θηινμελνχκελε νκάδα θαη ηνπο δηαηηεηέο. 

 

 

5. ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ – ΠΡΟΩΠΙΚΟ – ΛΟΙΠΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 

 

5.1. ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ – ΠΡΟΩΠΙΚΟ  

 

Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη ην απαηηνχκελν 

πξνζσπηθφ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη εηδηθφηεξα: 

 

Ο ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη 

πφξνπο ηθαλνχο θαη αμηφπηζηνπο γηα λα θέξεη ζε πέξαο επηηπρψο ηηο απαηηήζεηο ηεο ελ 

ιφγσ Τπεξεζίαο, ζε φξνπο απαηηνχκελεο εμεηδίθεπζεο, επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ 

θαη εκπεηξίαο. Ζ πξνηεηλφκελε απφ ηνλ ππνςήθην Οκάδα έξγνπ ζα πξέπεη λα 

απαξηίδεηαη απφ επαξθή ζε αξηζκφ άηνκα, κε ηα θάησζη πξνζφληα θαη εκπεηξία, ηα 

νπνία ζα πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη επαθξηβψο ζε αλαιπηηθά βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα.  

 

Δηδηθφηεξα ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη Οκάδα Έξγνπ πνπ ζα 

αλαιάβεη ηε δηνίθεζε-πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, θαη ζα απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ 2. 

ζπλνιηθά κέιε, κε ηελ αθφινπζε ζχλζεζε θαη πξνζφληα:  

 

· Τπεχζπλνο Δγθαηάζηαζεο (πιήξνπο απαζρφιεζεο ν νπνίνο ζα ζπληνλίδεη 

φιεο ηηο εξγαζίεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ γπκλαζηεξίνπ, ζα είλαη ππεχζπλνο 

γηα ηελ ηήξεζε ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ γπκλαζηεξίνπ θαη ζα έρεη ηελ επζχλε 
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γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ, ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ εθπξφζσπν ηνπ 

δήκνπ, ελεκεξψλνληαο ηνλ γηα ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ.  

· Γηνηθεηηθή/Γξακκαηεηαθή Τπνζηήξημε ηνπ Έξγνπ. Δίλαη αλαγθαία ε 

παξνπζία ηνπ, ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ  θιεηζηνχ  γπκλαζηεξίνπ  γηα 

πξνπνλήζεηο, αγψλεο θαη εθδειψζεηο, πνπ ζα απαληάεη ζηα ηειέθσλα ησλ 

δεκνηψλ, ζα ρεηξίδεηαη ηα social media, email θηι, ηελ εηζεξρφκελε θαη 

εμεξρφκελε αιιεινγξαθία, ζα επηηεξεί ην σξάξην ρξήζεο απφ ηηο νκάδεο 

θαη γεληθφηεξα ζα ππνζηεξίδεη ηελ δηνηθεηηθή νξγάλσζε ηνπ 

Γπκλαζηεξίνπ. 

 

5.2. ΛΟΙΠΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 

 

Σαπηφρξνλα ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξέρεη ζηηο ππεξεζίεο ηνπ θαη ηα 

θάησζη: 

 Παξνρή θάιπςεο ηαηξηθήο βνήζεηαο γηα ιφγνπο πξφιεςεο θαη παξνρήο 

πξψησλ βνεζεηψλ.  

 Φχιαμε ηνπ Κιεηζηνχ Γπκλαζηεξίνπ θαζ’ φιν ην 24σξν  θαη εηδηθφηεξα ηελ 

επίβιεςε, ην άλνηγκα θαη ην θιείζηκν ηνπ γπκλαζηεξίνπ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

ψξεο ρξήζεο ηνπ θαζψο επίζεο θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ πιηθνχ/εμνπιηζκνχ  ηνπ. 

 Καζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ. 

 Τπεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο ζε δεηήκαηα πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

θαη ειεθηξνθσηηζκνχ. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο 

ζχκβαζεο δηαπηζησζνχλ θζνξέο πνπ δελ αλήθνπλ ζηα θαζήθνληα ηεο 

ζπλήζεο ζπληήξεζεο , ην θφζηνο επηζθεπήο ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθά ην Γήκν 

Μπθφλνπ. 

 Σερληθφ Αζθαιείαο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 Τπεξεζίεο επηθνηλσληαθήο δηαρείξηζεο. 
 

Δπηπξόζζεην αληηθείκελν ηνπ αλαδόρνπ : 

  

1.      Δθπφλεζε θαη παξαθνινχζεζε ρεδίνπ ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ 

2.      ρεδηαζκφο πξνγξακκάησλ ρνξεγίαο, δηαθήκηζεο, δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

κε ζηφρν ηελ βειηίσζε πσιήζεσλ θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ γπκλαζηεξίνπ 

3.      Αλάπηπμε θαη πξνεηνηκαζία ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ 

πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ηεο εγθαηάζηαζεο 

 ηα πιαίζηα ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ηνπ 

Γπκλαζηεξίνπ παξέρνληαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζχλδεζεο ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο κε ηνπο πφξνπο ηεο (πθηζηάκελνπο θαη 

κειινληηθνχο). 

Έηζη ζα πξέπεη λα κειεηεζνχλ: 

  Οη ππάξρνπζεο επθαηξίεο ηεο αγνξάο – Σκεκαηνπνίεζε αγνξάο 

Σκεκαηνπνίεζε θαη αλάιπζε πειαηεηαθήο βάζεο 

 Brand positioning – δηακφξθσζε δηαθνξνπνηεκέλεο ζέζεο θαη εηθφλαο  

                    Α.   Ζ δηακφξθσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ/ππεξεζηψλ θαη ζηξαηεγηθψλ         

θαηεπζχλζεσλ ηεο επηρείξεζεο πνπ λα επηθέξνπλ απνηειεζκαηηθή επηρεηξεκαηηθή 

δξάζε θαη αλάπηπμε 

                    Β.  Ζ πνιηηηθή εθαξκνγήο απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ 
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                    Γ.   Ο έιεγρνο ηεο εθαξκνγήο ηνπο  

 

5.3. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΚΟΣΟ -  ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

Αθνξά ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ, ηηο εξγαζίεο θαη ηηο επηζθεπέο (ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο) 

γηα ηελ δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ θιεηζηνχ γπκλαζηεξίνπ. 

 Πξνκήζεηεο αλαιψζηκσλ (γξαθηθή χιε, θαζαξηζηηθά θιπ). Ο  αλάδνρνο 

θξνληίδεη γηα ηελ επάξθεηα ζε αλαιψζηκα (γξαθηθή χιε θαη θαζαξηζηηθά σο 

πξνο ηε ρξεζηή ιεηηνπξγία ηεο γξακκαηείαο θαη ησλ θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ 

ηνπ πξνζσπηθνχ θαζαξηφηεηαο. 

 Ο Γήκνο Μπθφλνπ ζα ζπλερίζεη λα εμνθιεί ηνπο ινγαξηαζκνχο ζηηο 

ππεξεζίεο θνηλήο σθέιεηαο (ΓΔΖ, ΝΔΡΟ) ελψ γηα ηνπο ινγαξηαζκνχο 

ζηαζεξήο ηειεθσλίαο ην πνζφ πνπ ζα θαηαβάιεη ν Γήκνο Μπθφλνπ δελ ζα 

ππεξβαίλεη ηα 60,00 επξψ κεληαίσο. Δθφζνλ ν ινγαξηαζκφο ζηαζεξήο 

ηειεθσλίαο ππεξβεί ην φξην ησλ 60,00 επξψ ,ην επηπιένλ πνζφ ππνρξενχηαη 

λα ην εμνθιήζεη ν αλάδνρνο. Σα έμνδα πνπ αθνξνχλ ζηελ απνρέηεπζε (βπηία) 

ζα βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

 Δξγαζίεο θαη επηζθεπέο (θζνξέο ιφγσ ρξφλνπ, βαλδαιηζκνί). Ο αλάδνρνο 

θξνληίδεη γηα φζεο εξγαζίεο θαη επηζθεπέο ζε βιάβεο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

νξζή ιεηηνπξγία ηνπ θιεηζηνχ γπκλαζηεξίνπ, θαζψο θαη ηελ πξνκήζεηα ησλ 

πιηθψλ, ην θφζηνο ησλ νπνίσλ αλαιακβάλεη λα θαιχπηεη ν ίδηνο θαηφπηλ 

ζπκθσλίαο θαη έγθξηζεο ησλ ηερληθψλ  ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ. 

 

 

 

 

6. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 

 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί ην αθίλεην ζε θαιή θαηάζηαζε, 

πξνζηαηεχνληαο απηφ απέλαληη ζε θάζε θαηαζηξνθή ή  βαλδαιηζκφ, 

δηαθνξεηηθά επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε. 

 Ο  Αλάδνρνο κε δηθή ηνπ επζχλε νθείιεη λα ηεξεί ζηε γξακκαηεία εκεξνιφγην 

εξγαζηψλ κε:  

 εκεξήζην πξόγξακκα 

ζα πεξηιακβάλεη ην σξάξην εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ηηο 

εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ζε θάζε βάξδηα. 

 Δβδνκαδηαίν πξόγξακκα  

Θα πεξηιακβάλεη ηελ θαηαλνκή ησλ ξεπφ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηηο 

εβδνκαδηαίεο εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 

 Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα αλαξηά ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο 

γξακκαηείαο εβδνκαδηαίν αλαιπηηθφ  πξφγξακκα κε ηηο βάξδηεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί. ε πεξίπησζε πνπ απηφ ηξνπνπνηείηαη ζα 

νθείιεη κε δηθή ηνπ επζχλε λα αλαξηήζεη ην λέν πξφγξακκα θαη λα 

απνκαθξχλεη ην παιηφ κφλν θαη εθφζνλ ην λέν πξφγξακκα βξίζθεηαη ζηνλ 

πίλαθα αλαθνηλψζεσλ.  

 Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα  θνηλνπνηεί ζην Γξαθείν Γεκάξρνπ, ην  

αλσηέξσ Πξφγξακκα εξγαζηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. Σν πξφγξακκα ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ζην νπνίν ζα θαηαγξάθεηαη αλαιπηηθά ην σξάξην πνπ ζα 

απαζρνιείηαη ν θάζε εξγαδφκελνο, ζα παξαδίδεηαη ζηελ αξρή ηνπ κήλα 

ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ. 
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 Οη εηζπξάμεηο απφ ηπρφλ εηζηηήξηα , απφ ηηο δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο, ηα 

κπάλεξ θαη ηηο δηαθεκίζεηο ζε ηειενπηηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα ζα 

απνηεινχλ έζνδα ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ αλάινγα κε ηε ιήςε ζρεηηθψλ 

απνθάζεσλ θαη ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ .  

 Ζ ζπγθεθξηκέλε αλάζεζε δελ πεξηιακβάλεη ηε ιεηηνπξγία θαη 

εθκεηάιιεπζε ηνπ ρψξνπ ηνπ θπιηθείνπ ηνπ θιεηζηνχ γπκλαζηεξίνπ. Γηα 

ηε δηαρείξηζε ηνπ θπιηθείνπ απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο παξακέλεη ν Γήκνο 

Μπθφλνπ. 

 Οη ηερληθέο ζπληεξήζεηο - εξγαζίεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηνλ 

πξνβιεπφκελν ηξφπν (π.ρ. ρξήζε εξγαηνεμέδξαο γηα απνθαηάζηαζε 

βιάβεο πξνβνιέσλ) θαη ηεξνπκέλσλ  ησλ κέηξσλ αζθαιείαο, απφ ηνλ 

αλάδνρν. 

 

 

Υξήζε εξγαηνεμέδξαο γηα απνθαηάζηαζε βιάβεο ζηνπο πξνβνιείο 

           Γηα ηηο αλάγθεο ησλ ηερληθψλ ζπληεξήζεσλ ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ ζα πξέπεη 

ν αλάδνρνο λα θξνληίζεη κε  κεράλεκα ηχπνπ εξγαηνεμέδξα, κε ηνπιάρηζηνλ 10 

κέηξα ιεηηνπξγηθφηεηα, λα κπνξεί λα θηάλεη ζην χςνο ησλ πξνβνιέσλ ηνπ θιεηζηνχ 

γπκλαζηεξίνπ θαη λα επηδηνξζσζεί φπνηα βιάβε παξνπζηαζηεί ,επίζεο ζα πξέπεη λα 

ππνινγηζηεί ην αθξηβέο κέγεζνο ηεο εξγαηνεμέδξαο ψζηε λα κπνξεί λα εηζέιζεη ζηνλ 

ρψξν ηνπ θιεηζηνχ γπκλαζηεξίνπ. 

 

 

 

 

7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  

 

 

Ο πξνυπνινγηζκφο  ηεο ζχκβαζεο  δηακνξθψλεηαη σο εμήο:  

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 1: ΚΟΣΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΙΑ 1 ΔΣΟ 

 

 

Α/Α Δηδηθόηεηα Άηνκα 
Μνλάδα 

Μέηξεζεο  

Μεληαίν 

Κόζηνο  

Δηήζην 

Κόζηνο  

1 Τπεχζπλνο  Έξγνπ  1 Αλζξσπνκήλαο 2.200,00 € 30.800,00 € 

2 

Γηνηθεηηθή 

Τπνζηήξημε  1 Αλζξσπνκήλαο 1.300,00 € 18.200,00 € 

ΤΝΟΛΟ 49.000,00 € 
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 ΠΙΝΑΚΑ 2: ΛΟΙΠΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΑ 1 ΔΣΟ 

 

Α/Α Παξνρή 
Μνλάδα 

Μέηξεζεο  

Μεληαίν 

Κόζηνο 

Δηήζην 

Κόζηνο  

1 
Παξνρή θάιπςεο 

ηαηξηθήο βνήζεηαο  
Τπεξεζία 1.800,00 € 21.600,00 € 

2 

Φχιαμε ηνπ 

Κιεηζηνχ 

Γπκλαζηεξίνπ  

Τπεξεζία 1.800,00 € 21.600,00 € 

3 
Καζαξηζκφο ηνπ 

ρψξνπ 
Τπεξεζία 1.500,00 € 18.000,00 € 

4 
Τπεξεζίεο ηερληθήο 

ππνζηήξημεο  
Τπεξεζία 1.500,00 € 18.000,00 € 

5 
Σερληθφο 

Αζθαιείαο  
Τπεξεζία 500,00 € 6.000,00 € 

6 

Τπεξεζίεο 

επηθνηλσληαθήο 

δηαρείξηζεο 

Τπεξεζία 1.000,00 € 12.000,00 € 

7 

Κάιπςε 

ιεηηνπξγηθνχ 

θφζηνπο  

Τπεξεζία 1.000,00 € 12.000,00 € 

8 

Δπηπξφζζεην 

αληηθείκελν ηνπ 

αλαδφρνπ  

Τπεξεζία 1.500,00€ 18.000,00€ 

ΤΝΟΛΟ  127.200,00 € 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 3: ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΓΙΑ 1 ΔΣΟ 

 

Α/Α ΔΙΓΟ ΓΑΠΑΝΗ ΚΟΣΟ 

1 

ΚΟΣΟ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 49.000,00 € 

2 ΛΟΗΠΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 127.200,00 € 

ΤΝΟΛΟ 

       

176.200,00€                   

ΦΠΑ 42.288,00€ 

ΣΔΛΗΚΟ ΠΟΟ  218.488,00€ 

 

ΠΙΝΑΚΑ 4: ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΓΙΑ 4 ΔΣΗ 

 

Α/Α ΔΙΓΟ ΓΑΠΑΝΗ ΚΟΣΟ 

1 

ΚΟΣΟ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 196.000,00 € 

2 ΛΟΗΠΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 508.800,00 € 
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ΤΝΟΛΟ 

              

704.800,00€                   

ΦΠΑ 169.152,00€ 

ΣΔΛΗΚΟ ΠΟΟ  873.952,00€ 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κιεηζηνύ Γπκλαζηεξίνπ 

Μπθόλνπ ππνινγίδεηαη ζηα 218.488,00 €/έτος ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Οη αλσηέξσ ππεξεζίεο έρνπλ ππνινγηζζεί κε γλώκνλα ην σξάξην 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Κιεηζηνύ Γπκλαζηεξίνπ όπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ, ήηνη 7 εκέξεο 

/εβδνκάδα από ηηο 8.00 πκ θαη έσο 23:00 πκ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκεξώλ 

ηνπηθώλ ενξηώλ ή εζληθώλ αξγηώλ θαηά ηηο νπνίεο ην Κιεηζηό Γπκλαζηήξην ελδέρεηαη 

λα ρξεζηκνπνηείηαη, κε εμαίξεζε ηελ θύιαμε ε νπνία ζα είλαη 24σξε. Οη βάξδηεο ηεο 

Γξακκαηεηαθήο Υπνζηήξημεο ζα δηακνξθώλνληαη κε βάζε ηηο ώξεο πξνπνλήζεσλ, 

αγώλσλ, εθδειώζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζην Κιεηζηό Γπκλαζηήξην. Λακβάλνληαο 

ππόςε ηηο απαηηήζεηο θαη ην ζύλνιν ησλ εξγαζηώλ/ρξήζεσλ ηεο εγθαηάζηαζεο 

ελδέρεηαη λα πξνθύςνπλ κεγαιύηεξεο δαπάλεο θαη αλάγθε γηα επηπιένλ πξνζσπηθό 

ζηελ γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε, ηελ θύιαμε θαη ηελ θαζαξηόηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο νη 

νπνίεο θαη ζα βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν.  

 

 

                    Μχθνλνο, 07-12-2020                                          Μχθνλνο, 07-12-2020 
Θεσξήζεθε 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ 

ΓΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

ΜΙΥΑΗΛ Π. ΣΙΜΠΛΑΚΗ 

           ΠΔ 4 ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ  

         πληάρζεθε 

 

 

 

               ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΑΘ. ΜΑΝΣΑΦΟΤΝΗ 

                  ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΠΑΛΛΗΛΟ  
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ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 

Οη ππεξεζίεο απηέο θαζνξίδνληαη αλαιπηηθά θαη πεξηγξάθνληαη ζηα παξαθάησ 

άξζξα: 

 

Άξζξν 1
Ο

   ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 
Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ζηελ εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ ζχλαςε δεκφζηαο 

ζχκβαζεο ππεξεζηψλ κε αλάδνρν αλάινγσλ πξνζφλησλ κε αληηθείκελν ηελ παξνρή 

ηεο ππεξεζίαο: «ΣΔΥΝΙΚΗ  ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ  ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΛΔΙΣΟΤ 

ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ ΓΙΑ ΓΤΟ (2) ΔΣΗ ΜΔ 

ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΠΑΡΑΣΑΗ ΚΑΣΑ ΓΤΟ (2) ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΔΣΗ», ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016. Ο Γήκνο Μπθφλνπ είλαη ν θνξέαο πνπ ππφ ηε 

ζθέπε ηνπ ζα ιεηηνπξγεί ην θιεηζηφ Γπκλαζηήξην.  

 

Άξζξν 2
Ο

  – Ιζρύνπζεο Γηαηάμεηο 

Ζ ππεξεζία κπνξεί λα γίλεη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ Γεκφζηνπ Αλνηθηνχ Ζιεθηξνληθνχ 

Γηαγσληζκνχ. 

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο 

θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο απηέο 

ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 

 Σνπ Ν. 4555/2018 (ΦΔΚ Α’ 133/19.07.2018) «Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - 

Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο - Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο 

ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. [Πξφγξακκα «ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η»] - Ρπζκίζεηο γηα ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΟΓΑ - 

Ρπζκίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε, ηαρχηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε - 

Λνηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη  

 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, 

πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-

Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη 

εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   

 ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο 

λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

 ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην» 

 ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ…»,  
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 ηνπ άξζξνπ 68 “πκβάζεηο εξγνιαβίαο εηαηξεηψλ παξνρήο ππεξεζηψλ” ηνπ λ. 

3863/2010 (Α 115) “Νέν αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, 

ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο 

 Σνπ Ν. 4727 (ΦΔΚ Α' 184/23.09.2020) Φεθηαθή Γηαθπβέξλεζε 

(Δλζσκάησζε ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη 

ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024) - Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο (Δλζσκάησζε ζην 

Διιεληθφ Γίθαην ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972) θαη άιιεο δηαηάμεηο θαη 

εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 75 θη επφκελα  

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α),φπσο ηζρχεη  

 Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 

(ΦΔΚ 114 Α). 

 ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ 

Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  

 ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

 ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

 ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε 

δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,  

 Σνπ ην π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” 

 Σελ Τπνπξγηθή Απφθαζε κε  Αξηζκ. 57654/2017 «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ 

ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο».  

 Σελ Τπνπξγηθή Απφθαζε   ηνπ Τπ. Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο κε αξηζκ.  

56902/215/19.05.2017 (ΦΔΚ 1924/02.06.2017 ηεχρνο Β') κε ηελ νπνία 

ξπζκίδνληαη νη  ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..). 

 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, 

ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα 

ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ 

δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ 

θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

 

 

 

Άξζξν 3
0. 

 Δλδεηθηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο 

 

Ζ ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε γηα ηελ αλάζεζε παξνρήο ηεο ππεξεζίαο 

«ΣΔΥΝΙΚΗ  ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ  ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΛΔΙΣΟΤ 

ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ ΓΙΑ ΓΤΟ (2) ΔΣΗ ΜΔ 

ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΠΑΡΑΣΑΗ ΚΑΣΑ ΓΤΟ (2) ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΔΣΗ», αλέξρεηαη 

ζηα 218.488,00€/έηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%. 

Γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο εηήζηαο δαπάλεο έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη ακνηβέο ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ έρνπλ ππνινγηζζεί κε βάζε ηελ Δζληθή Γεληθή πιινγηθή 

ζύκβαζε Δξγαζίαο, ην δηνηθεηηθφ θφζηνο, ην θφζηνο αλαισζίκσλ, φισλ ησλ 

ζρεηηθψλ δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ ηελ πιήξε εθηέιεζε ηεοππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ηηο 

ηερληθέο απαηηήζεηο θαζψο θαη ην εξγαζηαθφ θέξδνο. 
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Άξζξν 4
ν
 Δγγπήζεηο 

 

1. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό 
Κάζε πξνζθνξά απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη λα 

ζπλνδεχεηαη απφ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ηεο νπνίαο ην πνζφ ζα θαιχπηεη πνζνζηφ 2% 

ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζεο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α., σο εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ 

δηαγσληζκφ.  Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο έρεη ηζρχ γηα ηνπιάρηζηνλ 30 εκέξεο 

κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ.  

2. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο. 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη 

ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο θαηαηίζεηαη ππφ κνξθή γξακκαηίνπ ηνπ 

Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο αλαγλσξηζκέλεο 

Σξαπέδεο, ζπληεηαγκέλεο θαηά ηνπ ηζρχνληνο ηχπνπ γηα ην Γεκφζην θαη ηνπο Ο.Σ.Α., 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή 

πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην 

πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη 

παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ σο άλσ εγγπήζεσλ 

γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.  

 

 

 

Άξζξν 5ν Κξηηήξην αλάζεζεο 
 
Η θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ γίλεηαη, ζηνλ δηαγσληδόκελν πνπ έρεη πξνζθέξεη ηελ 
πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο 
πνηόηεηαο ηηκήο, θαηά ηα νξηδόκελα ακέζσο θαησηέξσ, εθ ησλ δηαγσληδνκέλσλ ησλ 
νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί όηη πιεξνύλ ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο 
πξνθήξπμεο. 
 
Γηα ηελ εμεύξεζε ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο βάζεη 
ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο ηηκήο, ιακβάλεηαη ππόςε ε αμηνιόγεζε ηεο Σερληθήο 
θαη ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο θάζε πξνζθέξνληα. Ανάδοτος αναδεικνύεηαι 
εκείνος ηοσ οποίοσ η προζθορά έτει ζσγκενηρώζει ηο μεγαλύηερο βαθμό U, ν 
νπνίνο πξνθύπηεη από ην άζξνηζκα ησλ βαζκώλ U ηερληθήο + U νηθνλνκηθήο (πη+πν). 
ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο πξνθξίλεηαη ε πξνζθνξά κε ην κεγαιύηεξν βαζκό 
Σερληθήο Πξνζθνξάο. 
Σα Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο (Κ1, Κ2, Κ3), θαζώο θαη νη 
αληίζηνηρνη πληειεζηέο Βαξύηεηάο ηνπο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 
 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ * 
ΤΝΣΔΛΔΣΗ 
ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

Κ1 
Μεζνδνινγία Τινπνίεζεο ηνπ 
έξγνπ  

30% 
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Κ2 

Δπηζήκαλζε ησλ ηπρόλ 
ηδηαηηεξνηήησλ θαη 
πξνβιεκάησλ θαη εηζήγεζε ηνπ 
ηξόπνπ επίιπζήο ηνπο. 

35% 

Κ3 

ρήκα δηνίθεζεο θαη 
επηθνηλσλίαο ηνπ Έξγνπ 
Δκπεηξία θαη θαηαιιειόιεηα 
Οκάδαο Έξγνπ 

35% 

ΑΘΡΟΙΜΑ ΤΝΟΛΟΤ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 100% 

 
 

Ζ βαζκνιφγεζε θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 βαζκνχο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, 

απμάλεηαη δε κέρξη 120 φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θξηηεξίνπ. Κάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο βαζκνινγείηαη απηφλνκα κε βάζε ηα ζηνηρεία 

ηεο πξνζθνξάο. 

Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ ζα πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηνπ 

επηκέξνπο ζπληειεζηή βαξχηεηαο επί ηε βαζκνινγία ηνπ, ε δε ζπλνιηθή βαζκνινγία 

ηεο πξνζθνξάο ζα πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ 

ησλ θξηηεξίσλ. 

Ζ ζπλνιηθή απφιπηε βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ 

παξαθάησ ηχπν:  

ΑΣΠ = ζ1ρΚ1 + ζ2ρΚ2 +……+ζλρΚλ  

Γηα θάζε ηερληθή πξνζθνξά ππνινγίδεηαη ν Σειηθφο Βαζκφο Σερληθήο Πξνζθνξάο 

(ΣΒΣΠ), δει.  

ΣΒΣΠ = (ΑΣΠ/ ΑΣΠmax) x 100, φπνπ ΑΣΠmax = ε απφιπηε βαζκνινγία ηνπ 

θαιχηεξνπ ηερληθά ππνςεθίνπ.  

Κξηηήξηα κε βαζκνινγία κηθξφηεξε απφ 100 βαζκνχο (ήηνη πνπ δελ 

θαιχπηνπλ/παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο) 

επηθέξνπλ ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο.  

Γηα θάζε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππνινγίδεηαη ην ζπγθξηηηθφ ηεο θφζηνο, δει. 

(ΟΠmin/ ΟΠi) x100 φπνπ:  

ΟΠmin = ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο κε ηε κηθξφηεξε ηηκή  

ΟΠi = ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο i, ην νπνίν απνηειεί ηνλ 

Σειηθφ Βαζκφ Οηθνλνκηθήο Αμηνιφγεζεο (ΣΒΟΑ).  

H πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ 

παξνπζηάδεη ηνλ Σειηθό Βαζκό Αμηνιόγεζεο (ΣΒΑ), ν νπνίνο ππνινγίδεηαη 

ζύκθσλα κε ηνλ ηύπν πνπ αθνινπζεί.  

ΣΒΑ= (ΣΒΣΠ *0,8) + (ΣΒΟΑ*0,2) φπνπ ΣΒΑ ν ηειηθφο βαζκφο αμηνιφγεζεο, ΣΒΣΠ 

ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ΣΒΟΑ ζπγθξηηηθφ θφζηνο ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.  
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Αλάδνρνο ζα αλαδεηρζεί ν ππνςήθηνο πνπ ζα ζπγθεληξώζεη ηνλ πςειόηεξν 

Σειηθό Βαζκό Αμηνιόγεζεο (ΣΒΑ). 

Δθφζνλ θξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κε βάζε ηε βέιηηζηε ζρέζε πνηφηεηαο ηηκήο θαη δελ πξνζδηνξίδεηαη 

απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο, ε θαηαθχξσζε ηειηθά γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα, ηνπ 

νπνίνπ ε πξνζθνξά είλαη απνδεθηή κε βάζε ηνπο θαζνξηδφκελνπο ζηε δηαθήξπμε 

νπζηψδεηο φξνπο, θαη έρεη ηελ κεγαιχηεξε ηειηθή βαζκνινγία 

 

 

Άξζξν 6
0 
 : Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

 

Πξνζθνξά γίλεηαη δεθηή γηα ην ζχλνιν ησλ ππφ αλάζεζε ππεξεζηψλ.  

 

Η Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ ζα πεξηέρεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα 

θάησζη 

 

Π.Δ.1 Μεζνδνινγία Τινπνίεζεο ηνπ έξγνπ.  

Π.Δ.2 Δπηζήκαλζε ησλ ηπρφλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη πξνβιεκάησλ θαη εηζήγεζε ηνπ 

ηξφπνπ επίιπζήο ηνπο. 

Π.Δ.3 ρήκα δηνίθεζεο θαη επηθνηλσλίαο ηνπ Έξγνπ, Δκπεηξία θαη θαηαιιειφιεηα 

Οκάδαο Έξγνπ 

 

ηνλ ππνθάθειν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, ζα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη ην 

θφζηνο θαη λα απεηθνλίδεηαη κε ζαθήλεηα ν ππνινγηζκφο ηεο δαπάλεο: 

 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξέπεη λα ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ 

αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηε δηαθήξπμε 

 

Ζ πλνιηθή Γαπάλε ηεο Καζαξήο Αμίαο, ην πλνιηθφ ΦΠΑ θαη ην πλνιηθφ Πνζφ 

κε ΦΠΑ ην νπνίν απνηειεί θαη ην χλνιν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ 

ππνςεθίνπ. 

Σν ηεχρνο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο κειέηεο 

θαη ηζρχνπλ απφιπηα ηα φζα πεξηγξάθνληαη ζε απηφ θαη φιεο νη απαηηήζεηο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη. 

 

 

Άξζξν 7ν  Μέζνδνη – Πιαίζην – Παξερόκελεο Τπεξεζίεο – Τπνρξεώζεηο 

 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί ην αθίλεην ζε άξηζηε θαηάζηαζε, 

πξνζηαηεχνληαο απηφ απέλαληη ζε θάζε θαηαζηξνθή, δεκία ή βαλδαιηζκφ 

δηαθνξεηηθά επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε. 

 Ζ αλαζέηνπζα  ππεξεζία  έρεη  ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε   

ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ εθφζνλ θξίλεη βάζηκα φηη δελ εθηεινχλ 

πξνζεθφλησο ηα θαζήθνληά ηνπο   

 Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί απφ ηνλ αλάδνρν πξέπεη λα είλαη πγηέο, λα 

κελ πάζρεη απφ κεηαδνηηθή αζζέλεηα θαη λα είλαη ηθαλφ απφ ηαηξηθήο άπνςεο 

λα αζθήζεη ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα. 

 Σφζν ν αλάδνρνο φζν θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δελ ζα έρνπλ θακία απνιχησο ζρέζε εμαξηεκέλεο 

εξγαζίαο κε ηνλ Γήκν. Οη κηζζνί, νη ακνηβέο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο 
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ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ εξγαηηθή θαη αζθαιηζηηθή λνκνζεζία 

ζα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο είλαη ν κφλνο ππεχζπλνο 

έλαληη απηψλ κε ηνπο νπνίνπο ζπλδέεηαη κε εξγαζηαθή ή άιιε ζρέζε, θαζψο 

θαη έλαληη ηξίησλ εμ’ αθνξκήο ησλ ζρέζεσλ απηψλ 

 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαη είλαη ν κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε 

θάζε είδνπο δεκίαο ή βιάβεο πνπ ζα πξνθιεζεί ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο 

ή ζηνπο ινηπνχο ρψξνπο ή ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ Κνιπκβεηεξίνπ ή ζην 

πξνζσπηθφ ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, εθφζνλ απηή νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα 

ησλ εξγαδνκέλσλ ή ησλ εξγαζηψλ ηνπ. 

 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ 

αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ θαη είλαη απνθιεηζηηθφο θαη κφλνο ππεχζπλνο, 

πνηληθά θαη αζηηθά, γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζπκβεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ. 

 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ ηηο λφκηκεο άδεηεο 

θαη ηηο εκέξεο αλάπαπζεο, θαζψο θαη λα θαιχπηεη ηα θελά απφ αζζέλεηεο ή 

αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο, πξνο εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ έλαληη ηνπ 

Γήκνπ. 

 

 

Άξζξν 8
0 
-  Γηάξθεηα εξγαζηώλ 

 

Οη ππεξεζίεο αθνξνχλ ηελ ρξνληθή πεξίνδν δύν (2) εηώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο θαη ζύκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε θαηαλνκή κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο 

θαηά δύν (2) επηπιένλ έηε, ύζηεξα από απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο   

 

 

Άξζξν 9
ν
  -  Δθρσξήζεηο  

 

Απαγνξεχεηαη ζηνλ αλάδνρν λα εθρσξήζεη κέξνο ή νιφθιεξν ην αληηθείκελν ηεο 

ζχκβαζεο ζε ηξίην, ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ. Ζ έγθξηζε παξέρεηαη κε 

απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, εθφζνλ ν ηξίηνο ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε 

εθρψξεζε έρεη ηα πξνζφληα πνπ εγγπψληαη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αλσηέξσ νξγάλνπ, 

ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Έλαληη ηνπ Γήκνπ ν αλάδνρνο παξακέλεη πάληνηε “εηο νιφθιεξνλ” ππεχζπλνο καδί κ’ 

απηφλ πνπ ηνλ ππνθαηέζηεζε. Καη’ εμαίξεζε, ν αλάδνρνο κπνξεί λα απαιιαγεί ηεο 

επζχλεο ηνπ, θαηφπηλ ιήςεο απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη αθνχ 

πξνεγεζεί ππνβνιή ζρεηηθνχ αηηήκαηνο απ’ απηφλ. 

Μαδί κε ην αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ ππνβάιιεηαη θαη δήισζε απνδνρήο εθ κέξνπο ηνπ 

ηξίηνπ πξνο ηνλ νπνίν γίλεηαη ε εθρψξεζε. 

Μεηά ηελ εθρψξεζε νη πιεξσκέο γίλνληαη απ' επζείαο ζην λέν αλάδνρν, ν νπνίνο 

αλαιακβάλεη θαη φιεο ηηο επζχλεο απφ ηε ζχκβαζε, ππνρξενχκελνο λα θαηαζέζεη ηηο 

πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο 

 

 

Άξζξν 10ν – Αλσηέξα Βία 

Χο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξφβιεπην θαη ηπραίν γεγνλφο πνπ είλαη αδχλαην λα 

πξνβιεθζεί έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ 

θαηαβιήζεθε ππεξβνιηθή επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζχλεζε. Δλδεηθηηθά 

γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο είλαη : εμαηξεηηθά θαη απξφβιεπηα θπζηθά γεγνλφηα, 

ππξθαγηά πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθφ γεγνλφο ή ζε πεξηζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο ν 

εληνινδφρνο ή ν εληνιέαο είλαη αλππαίηηνη, αηθληδηαζηηθή απεξγία πξνζσπηθνχ, 
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πφιεκνο, αηχρεκα, αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εληνινδφρνπ θ.α. ζηελ 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξμεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο ν εληνινδφρνο νθείιεη λα 

εηδνπνηήζεη ακειιεηί ηνλ εληνιέα θαη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζε 

ζπλεξγαζία κε ην άιιν κέξνο γηα λα ππεξβεί ηηο ζπλέπεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αλέθπςαλ ιφγσ ηεο αλσηέξαο βίαο. 

     Ο φξνο πεξί αλσηέξαο βίαο εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη γηα ηνλ εληνιέα 

πξνζαξκνδφκελνο αλάινγα. 

 

 

Άξζξν 11ν – Πιεξσκή – Φόξνη – Κξαηήζεηο  

 

Ζ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ ππφθεηηαη ζε: 

1)Κξάηεζε πνζνζηνχ 0,07% γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 375 ηνπ Ν. 4412/2016. Ζ αλσηέξσ θξάηεζε επηβαξχλεηαη 

κε ραξηφζεκν 3% θαη Ο.Γ.Α. ραξηνζήκνπ, πνπ ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηφ 20% επί 

ηνπ ραξηνζήκνπ. 

2)Κξάηεζε πνζνζηνχ 0,06% γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Αξρήο 

Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 

ηνπ άξζξνπ 350 ηνπ Ν. 4412/2016. Ζ αλσηέξσ θξάηεζε επηβαξχλεηαη κε ραξηφζεκν 

3% θαη Ο.Γ.Α. ραξηνζήκνπ, πνπ ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηφ 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ. 

3)Παξαθξάηεζε Φφξνπ Δηζνδήκαηνο, ζε πνζνζηφ 8% επί ηεο θαζαξήο ζπκβαηηθήο 

αμίαο ησλ ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν. 4172/2013. 

Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηνλ Γήκν. 

Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ δύλαηαη λα γίλεηαη ζε κεληαία βάζε, θαηφπηλ 

πξνζθφκηζεο ησλ λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ. Σα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο 

γηα ηελ εμφθιεζε ηεο κεληαίαο παξαζρεζείζαο ππεξεζίαο είλαη: 

 

α)Μεληαίν Πξσηφθνιιν Οξηζηηθήο Πνζνηηθήο θαη Πνηνηηθήο Παξαιαβήο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ην νπνίν ζπληάζζεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή 

Παξαιαβήο ηνπ Γήκνπ, 

 

β)Σηκνιφγην Παξνρήο Τπεξεζηψλ ηνπ αλαδφρνπ γηα δεδνπιεπκέλεο εξγαζίεο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ κήλα, 

 

γ)Πηζηνπνηεηηθφ Φνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο, 

 

δ)Πηζηνπνηεηηθά Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο θαη 

 

ε)Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ηπρφλ δεηεζεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία πνπ 

δηελεξγεί ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12ν : Δπίβιεςε – Παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο 

 

Οη ππεξεζίεο παξαιακβάλνληαη ηκεκαηηθά, αλά εκεξνινγηαθφ κήλα, κε ηε ζχληαμε 

ηνπ Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθήο Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο Παξαιαβήο απφ ηελ αξκφδηα 

Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηνπ Γήκνπ. 

Σελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ππνζηήξημεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αζιεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ παξαθνινπζεί θαη επνπηεχεη ν Πξντζηάκελνο ηεο 
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Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, ν νπνίνο νξίδεηαη σο «Τπεχζπλνο 

Παξαθνινχζεζεο» εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη ν νπνίνο βεβαηψλεη ηελ άξηηα θαη 

πξνζήθνπζα παξνρή ηεο ππεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 

Δπηπιένλ, δχλαηαη λα παξέρεη θαηεπζχλζεηο θαη ππνδείμεηο ζηνλ αλάδνρν θαη λα 

δηαηππψλεη εγγξάθσο ηπρφλ παξαηεξήζεηο ή ελζηάζεηο, ηηο νπνίεο ζέηεη ππφςε ηεο 

Δπηηξνπήο Παξαιαβήο. 

Ζ αξκφδηα Τπεξεζία  ηνπ Γήκνπ ηεξεί κεληαίν Ζκεξνιφγην Παξνρήο Τπεξεζηψλ ηνπ 

αλαδφρνπ, ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά ε θαζεκεξηλή απαζρφιεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ, νη ψξεο πξνζέιεπζεο θαη απνρψξεζήο ηνπ, δηάθνξα έθηαθηα 

ζπκβάληα θαη άιια ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Σν ελ 

ιφγσ εκεξνιφγην θιείλεη ζην ηέινο θάζε κήλα κε ηηο ζρεηηθέο ππνγξαθέο θαη 

αθνινχζσο ππνβάιιεηαη ζηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο. 

Ζ επηηξνπή, εάλ δελ δηαηππψζεη ειιείςεηο ή παξαιείςεηο θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεη Πξσηφθνιιν Οξηζηηθήο Πνζνηηθήο θαη 

Πνηνηηθήο Παξαιαβήο. 

Αλ φκσο ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο δελ 

αληαπνθξίλνληαη πιήξσο πξνο ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεη πξσηφθνιιν 

πξνζσξηλήο παξαιαβήο, ζην νπνίν αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαη 

γλσκνδνηεί. 

 

 

Άξζξν 13
ν 
– Δπίιπζε Γηαθνξώλ  

 

Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ ζπλαθψλ 

λνκνζεηεκάησλ. 

 

 

 

Άξζξν 14ν  - Αλαζεώξεζε Σηκώλ  

 

Οη ηηκέο δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά  

παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο.   

 

Άξζξν 15ν -  Λνηπέο δηαηάμεηο 

 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη 

ηζρχνπλ. 

 

                           Μύθνλνο, 07-12-2020                                                        Μύθνλνο, 07-12-2020 

Θεσξήζεθε 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ 

ΓΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

 

 

         πληάρζεθε 

 

 

 

 

 

               ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΑΘ. ΜΑΝΣΑΦΟΤΝΗ 
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ΜΙΥΑΗΛ Π. ΣΙΜΠΛΑΚΗ 

           ΠΔ 4 ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ  

                  ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΠΑΛΛΗΛΟ  
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ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ε εηήζηα βάζε:  

 

ΠΙΝΑΚΑ 1 : ΚΟΣΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΙΑ 1 ΕΣΟ 
 
 

Α/Α Δηδηθόηεηα Άηνκα 
Μνλάδα 

Μέηξεζεο  

Μεληαίν 

Κόζηνο  

Δηήζην 

Κόζηνο  

1 Τπεχζπλνο  Έξγνπ  1 Αλζξσπνκήλαο € € 

2 

Γηνηθεηηθή 

Τπνζηήξημε  1 Αλζξσπνκήλαο € € 

ΤΝΟΛΟ € 

 
 
  ΠΙΝΑΚΑ 2 : ΛΟΙΠΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΓΙΑ 1 ΕΣΟ 
 
 

Α/Α Δηδηθόηεηα 
Μνλάδα 

Μέηξεζεο  

Μεληαίν 

Κόζηνο 

Δηήζην 

Κόζηνο  

1 

Παροχή Μονάδα Μζτρηςησ  

€ € 

2 

Παροχή κάλυψησ 
ιατρικήσ βοήθειασ  

Υπηρεςία 

€ € 

3 
Φφλαξη του Κλειςτοφ 
Γυμναςτηρίου  

Υπηρεςία 
€ € 

4 

Καθαριςμό του 
χϊρου 

Υπηρεςία 

€ € 

5 
Υπηρεςίεσ τεχνικήσ 
υποςτήριξησ  

Υπηρεςία 
€ € 

6 

Τεχνικό Αςφαλείασ  Υπηρεςία 

€ € 

7 

Υπηρεςίεσ 
επικοινωνιακήσ 
διαχείριςησ 

Υπηρεςία € € 

     8 

Δπηπξφζζεην 

αληηθείκελν ηνπ 

αλαδφρνπ  

Υπηρεςία € € 

ΤΝΟΛΟ  € 
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ΠΙΝΑΚΑ 3 : ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΣΟ 

 

Α/Α ΔΙΓΟ ΓΑΠΑΝΗ ΚΟΣΟ 

1 

ΚΟΣΟ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ € 

2 ΛΟΗΠΔ ΤΠΖΡΔΗΔ € 

ΤΝΟΛΟ                         €                   

ΦΠΑ € 

ΣΔΛΗΚΟ ΠΟΟ  € 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 4 : ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΓΙΑ ΣΕΕΡΑ ΕΣΗ 

 

Α/Α ΔΙΓΟ ΓΑΠΑΝΗ ΚΟΣΟ 

1 

ΚΟΣΟ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ € 

2 ΛΟΗΠΔ ΤΠΖΡΔΗΔ € 

ΤΝΟΛΟ                           €                   

ΦΠΑ € 

ΣΔΛΗΚΟ ΠΟΟ  € 

 

 

 

 

  Ηκεξνκελία …../…../ …… 

                                                                              

 

 

  Ο   Πξνζθέξσλ 
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