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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ
Χανιά, 10.8.2015
Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 59 73132 ΑΘΗΝΑ
Αρ.Πρωτ: 639
ΤΗΛ. 28210 54882 – 28210 43188
Email: eakchan@otenet.gr
ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης
τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου που θα του ανατεθεί το έργο της
επίβλεψης και φύλαξης των εγκαταστάσεων όπου στεγάζονται στο σκοπευτήριο και
στο στάδιο του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Χανίων, όπως αναλυτικά περιγράφεται
στην παρούσα, για το χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της
σύμβασης, συνολικού προϋπολογισμού που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πενήντα
εννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (59.500,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. [ή
48.373,99 € πλέον Φ.Π.Α.23% :11.126,01=59.500,00]
Βαθμός ασφαλείας : Αδιαβάθμητο
Βαθμός προτεραιότητας : Κοινό
Χρόνος διατήρησης : Πενταετία
Αρ.Πρωτ: 639/10.8.2015
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης:
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου:
Απόφαση :
Πρακτικό Διοικούσας Επιτροπής :
Θέμα : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Έχοντας υπ΄ όψιν:
1) Τον Ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ.19/Α/1.2.1995 «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα», σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ.150/Α/10.7.07
«Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
2) Το Ν 4281/2014 άρθρο 157 σχετικά με τις εγγυήσεις συμμετοχής και καλής
εκτέλεσης του έργου

3) Tην υπ’ αρ. 35130/739/9.8.2010 απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83
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112παρ. 1 του Ν2362/95 για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που
αφορούν προμήθεια προϊόντων παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεση
έργων (ΦΕΚ 1291/Β/11.8.2010) για την προμήθεια προϊόντων με
συνοπτικές διαδικασίες (πρόχειρος διαγωνισμός) μέχρι του ποσού
των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€).
4) Το Ν2589/2000 «Κώδικας Φορολογίας Προστιθέμενης Αξίας»
5) Τις διατάξεις του άρθρου 2 & 12 του Ν2286/95 «Προμήθειες του
δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων» (Φ.Ε.Κ.
19/Α/1.2.1995)
6) Την με αριθμ. 30440/8.5.2006 εγκύκλιο του Υπουργείου Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας όπως αυτή συμπληρώθηκε με την
3162/16.11.2006 εγκύκλιο του ίδιου Υπουργείου σχετικά με τις
συμβάσεις του Δημοσίου με εταιρείες SECURITY και συνεργείων
καθαριότητος.
7) Τις διατάξεις του Ν3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των
φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό Τύπο και άλλες διατάξεις
οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης (ΦΕΚ
114/Α/20.3.2007)
8) Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν3801/09 «Ρυθμίσεις θεμάτων
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας
διοίκησης (ΦΕΚ 163/Α/4.9.2009) και αφορά την επιβάρυνση του
μειοδότη – προμηθευτή με τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης
9) Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν 3469/06 «Εθνικό Τυπογραφείο,
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
131/Α/28.6.2006)
10) Το Ν4013/2011 περί Σύστασης της ενιαίας ανεξάρτητης αρχής
δημοσίων συμβάσεων
11) Το
Ν
4250/2014
Διοικητικές
Απλουστεύσεις-ΚαταργήσειςΣυγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα
12) Το Ν3863/2010 άρθρο 68 όπως τροποποιήθηκε με το Ν4144/2013
(ΦΕΚ 88/18.1.2013)
13) Το Π.Δ. 166/03 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία
2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (ΦΕΚ 138/Α/) και της αριθμ.
7/09 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.
14) Το Π.Δ. 136/11 (ΦΕΚ 267 Α΄) «Περί καθορισμού κατώτατου ύψους των
δαπανών που ελέγχονται από το ελεγκτικό συνέδριο»
15) Το ΠΔ 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ
194/22.11.2010)
16) την με αρ.19180 Κ.Υ.Α. ΦΕΚ 559/4.5.06, όπου σύμφωνα με το άρθρο 7
παρ.2 «Τα σκοπευτήρια που λειτουργούν σε μη κατοικημένες περιοχές
υποχρεούται επιπλέον να διαθέτουν φύλαξη όλη τη διάρκεια του
24ώρου
17) Την με αρ.πρωτ
3η Απόφαση του 1ου πρακτικού της επιτροπής
διοίκησης του Ε.Α.Κ.Χανίων περί επικύρωσης προϋπολογισμού οικ.
Έτους 2015 με την οποία εγκρίθηκε πίστωση ποσού #59.500,00€
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πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ στον κ.α. 0429 Λοιπές
αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015
18) Την
ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΟΥ/ΔΕΦΔΑΑ/ΤΠΕΛΦ/133698/16671/1956/1558
έγκριση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 του φορέα «Εθνικό Αθλητικό
Κέντρο Χανίων» (ΑΔΑ: Ω0ΚΦ465ΦΘ3-03Γ) από την Γενική Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Εποπτευόμενων Φορέων,Δημ/κων
Αναλύσεων & Αναφορών, Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευόμενων &
Λοιπών Φορέων
19) Την υπ΄αριθμ 6η απόφαση/2ο πρακτικό της 11ης Ιουνίου 2015Πράξη του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΑΚΧανίων, σύμφωνα με την οποία
ορίσθηκαν κατόπιν κληρώσεως τα μέλη τριμελών επιτροπών
παραλαβής, αποτελούμενη από υπαλλήλους του Ε.Α.Κ.Χανίων , για την
παραλαβή προμηθειών υλικών και ειδών που θα εκτελεστούν
σύμφωνα με : α)τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν4024/2011(ΦΕΚ
226/Α/27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιοβαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόσθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»
β) τις διατάξεις της υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.02011 τεύχος Β΄) και
γ)την υπ΄αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 εγκύκλιο του
Υπουργείου
Διοικητικής
Μεταρρύθμισης
και
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
20) Την υπ αριθμ 7η απόφαση / 2ο πρακτικό της 11ης Ιουνίου 2015, Πράξη
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΑΚΧανίων, σύμφωνα με την οποία
ορίσθηκαν κατόπιν κληρώσεως τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης
των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών
διαπραγμάτευσης, η οποία αποτελείται από τρία μέλη
21) Την υπ΄αριθμ. 8η απόφαση / 2ο πρακτικό της 11ης Ιουνίου 2015, Πράξη
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΑΚΧανίων, σύμφωνα με την οποία
ορίσθηκαν κατόπιν κληρώσεως τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης
ενστάσεων του άρθρου 15 του π.δ. 118/2007 και προσφυγών του
άρθρου 3, παρ. 2 του ν.2522/1997, η οποία αποτελείται από τρία (3)
μέλη
22) Την υπ’ αριθ. 79/10.8.2015
απόφαση δέσμευσης πίστωσης για τη συγκεκριμένη δαπάνη.
23) Το υπηρεσιακό σημείωμα του τμήματος των υπηρεσιών του
Ε.Α.Κ.Χανίων.
24) Το γεγονός ότι από τις 30 Ιουνίου 2015 έχει λήξει η σύμβαση του
προγενεστέρου διαγωνισμού και έκτοτε συνεχώς έχουμε παρατάσεις
του χρόνου φύλαξης των κτιρίων από την εταιρεία ΕΛΛΑΣ Security
Αικατερίνη Γελασάκη έως και τέλος Σεπτεμβρίου,
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
1. πρόχειρο διαγωνισμό σε ευρώ (€) με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου που θα του
ανατεθεί το έργο της επίβλεψης και φύλαξης α)όλων των χώρων πλην αυτών που
διαχειρίζεται η αντισφαίριση στο εθνικό στάδιο Χανίων «Έλενας Βενιζέλου» του
Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Χανίων που στεγάζονται επί της οδού Ανδρέα
Παπανδρέου 59 (στάδιο) & β) των χώρων που στεγάζονται στο Καμπάνι ακρωτηρίου
(σκοπευτήριο), όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παρούσα, για το χρονικό
διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ο οποίος θα
βαρύνει τον κ.α.ε. 0429α του τακτικού προϋπολογισμού του Ε.Α.Κ .Χανίων έτους
2015.
2. η προϋπολογισθείσα δαπάνη του ανωτέρω έργου δεν μπορεί να υπερβεί τις
πενήντα εννέα χιλιάδες πεντακοσίων ευρώ (59.500,00€) συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α [ή 48.373,99 € πλέον Φ.Π.Α.23% :11.126,01=59.500,00]
3. Την ανάρτηση της παρούσας στην επίσημη ιστοσελίδα του Ε.Α.Κ.Χανίων
για πέντε (5) ημέρες.
4. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν
προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Ως ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 3η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 10.00 π.μ. και τόπος, το κτίριο που στεγάζονται τα γραφεία του
Ε.Α.Κ.Χανίων , επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 59, στο Στάδιο «Έλενας
Βενιζέλου».
5. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους,
στα γραφεία του Σταδίου του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Χανίων το αργότερο μέχρι
την 3η Σεπτεμβρίου , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10: 00 π.μ. Με την παρέλευση της
ώρας που ορίζεται στην διακήρυξη του διαγωνισμού, απαγορεύεται αυστηρά η
αποδοχή μεταγενέστερης προσφοράς με ποινή ακυρώσεως του διαγωνισμού εκτός
εάν η επίδοση των προσφορών που άρχισε πριν την ώρα που ορίστηκε σαν λήξη
αποδοχής προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
6. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να έχουν προσέλθει το διάστημα
που μεσολαβεί από την δημοσίευση της διακήρυξης έως και την προηγούμενη του
διαγωνισμού και να έχουν παραλάβει από τα γραφεία του Εθνικού Αθλητικού
Κέντρου Χανίων την διακήρυξη του διαγωνισμού. Για να παραλάβουν την
διακήρυξη θα πρέπει να πληρώσουν δέκα (10) ευρώ παράβολο υπέρ του
Αθλητικού Κέντρου & να τους δοθεί το νόμιμο αποδεικτικό είσπραξης του Ε.Α.Κ.Χ
(αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης). Το γραμμάτιο αυτό θα προσκομισθεί την ώρα
κατάθεσης των δικαιολογητικών για την συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό. Η μη
προσκόμιση του προαναφερόμενου γραμματίου αποτελεί ποινή απόρριψης από
την συμμετοχή στον διαγωνισμό.
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Επισυνάπτονται τα παρακάτω Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της παρούσης:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ……………….ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ……………….ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ……………….ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για την Επιτροπή Διοίκησης
Ο Πρόεδρος
Κουβάτσος Δρακούλης-Αθανάσιος

Ο Γραμματέας
Κουκλάκης Κυριάκος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του έργου της παρούσας προκήρυξης είναι η ανάθεση του έργου της
επίβλεψης και φύλαξης των εγκαταστάσεων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του
Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Χανίων επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 59 (όλων των
χώρων του σταδίου «Έλενας Βενιζέλου» των Χανίων και των εγκαταστάσεων του
Σκοπευτηρίου του Ε.Α.Κ.Χανίων που στεγάζονται στο Καμπάνι Ακρωτηρίου, όπως
αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 8 και στο Παράρτημα Γ΄ της παρούσης).
Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή και για χρονικό
διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης.
Προϋπολογισμός έργου : Μέχρι πενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ
(59.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και κρατήσεων, ή 48.373,99 €
πλέον Φ.Π.Α.
Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Μέχρι 3η Σεπτεμβρίου , ημέρα Πέμπτη
και ώρα 10:00 π.μ.
Ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού: …3η Σεπτεμβρίου , ημέρα Πέμπτη
και ώρα 10:00 π.μ.
Τόπος Διαγωνισμού: γραφεία σταδίου του Ε.Α.Κ.Χανίων, Ανδρέα Παπανδρέου 59
πάνω από το Κλειστό Γυμναστήριο του σταδίου.
Πηγή χρηματοδότησης του έργου της παρούσας είναι ο κ.α.ε. 0429 του τακτικού
προϋπολογισμού του Ε.Α.Κ.Χανίων έτους 2015 & ο 0429 του τακτικού
προϋπολογισμού του Ε.Α.Κ.Χανίων έτους 2016.
Διευκρινήσεις: Στον ανωτέρω προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνονται: Κρατήσεις
,Φόρος εισοδήματος του άρθρου 24 του Ν. 2198/94 και ο Φ.Π.Α. (αναλυτικά
αναφέρονται παρακάτω)
Ο ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, θα
βαρύνεται με τα έξοδα δημοσίευσης και γενικά με κάθε απαιτητή δαπάνη για την
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της φύλαξης.
Επίσης ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις κρατήσεις που ορίζονται από το Νόμο:
υπέρ του Φόρου Εισοδήματος 8% & άλλες κρατήσεις Υπέρ Ανεξαρτήτων αρχών και
φορέων ποσοστό 0,10%, οι οποίες βαρύνουν επίσης τον ανάδοχο. Η κράτηση υπέρ
ανεξαρτήτων αρχών και φορέων βάσει του Ν4013/2011 υπολογίζεται επί της αξίας
εκτός του Φ.Π.Α. της αρχικής .
ΑΡΘΡΟ 2
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2.1. Αναθέτουσα Αρχή
Ο Διαγωνισμός, η κατακύρωση του αποτελέσματος, η ανάθεση του έργου και η
σύναψη σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου θα διενεργηθούν από το Εθνικό
Αθλητικό Κέντρο Χανίων (Ε.Α.Κ.Χανίων), Ανδρέα Παπανδρέου 59 , Χανιά, Τ.Κ. 73
131, αρ. φαξ: 2821054882 τηλ. 2821043188, 2821054882, διαδικτυακός τόπος
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et.diavgeia.gov.gr/f/eak_xanion
eakchan@otenet.gr .

,

διεύθυνση

ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου

2.2. Επιτροπή Διαγωνισμού
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Αποσφράγισης & Αξιολόγησης
Προσφορών των διαγωνισμών του Ε.Α.Κ.Χανίων., για την προμήθεια αγαθών, την
παροχή υπηρεσιών, την εκτέλεση εργασιών, κλπ. η οποία συστάθηκε με την υπ’
αριθ. 7η απόφαση / 2ο πρακτικό της 11ης Ιουνίου 2015, Πράξη του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ε.Α.Κ.Χανίων . Η Επιτροπή είναι αρμόδια για το άνοιγμα των
φακέλων, για την εξέταση των δικαιολογητικών, για την αξιολόγηση των
οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό και για όποιο άλλο
θέμα ορίζεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-07).
2.3. Πληροφορίες – αρμόδιοι υπάλληλοι
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για τον διαγωνισμό,
από την αρμόδια υπάλληλο του Ε.Α.Κ.Χανίων. κα Αθητάκη Μαρία, ηλεκτρονική
διεύθυνση eakchan@otenet.gr . τηλ. 2821054882 & 2821043188
ΑΡΘΡΟ 3
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με:
1. Την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα με τις διατάξεις:
Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών του
Δημοσίου».
Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα
και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
Του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού,
Ελέγχου Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», άρθρο 83. όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/17-82010).
Του Ν4281/2014 άρθρο 157 σχετικά με τις εγγυήσεις συμμετοχής στον
διαγωνισμό & καλής εκτέλεσης του έργου
Του Ν3861/2010 «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις
Του Ν4013/2011 Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
Του Ν4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις-Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα
Το Ν3863/2010 άρθρο 68 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4144/2013 (ΦΕΚ
88/18.1.2013)
2. Τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΑΡΘΡΟ 4
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
4.1
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, στον διαγωνισμό
μπορούν να λάβουν μέρος:
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α) Φυσικά πρόσωπα- υπήκοοι των κρατών –μελών της Ε.Ε. ή των χωρών του Ε.Ο.Χ.
εγκατεστημένα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του κράτους μέλους του
Ε.Ο.Χ. ή αλλοδαποί επαγγελματίες εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες που έχουν
συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε.
β) Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις τους, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με την
νομοθεσία ενός κράτους-μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους
έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή
του Ε.Ο.Χ. ή στα κράτη μέλη, που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων
Συμβάσεων του Π.Ο.Ε., η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν.2513/97 (ΦΕΚ
Α’ 139/27.6.97, 5147), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ ή σε
τρίτες χώρες, που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε.
γ) Κοινοπραξίες / Συμπράξεις παρεχόντων υπηρεσίες, των οποίων τα μέλη (φυσικά
ή νομικά πρόσωπα των προηγουμένων παραγράφων 1α και 1β του παρόντος
άρθρου) θα ευθύνονται έναντι του Ε.Α.Κ.Χανίων αλληλεγγύως και εις ολόκληρον,
μπορούν να υποβάλουν κοινή προσφορά και να επιλεγούν ως ανάδοχοι υπηρεσιών.
Όλοι οι παραπάνω θα πρέπει να ασκούν συναφείς με το προκηρυσσόμενο έργο
δραστηριότητες και να πληρούν τις προϋποθέσεις που θα προκύπτουν από τα
παρακάτω δικαιολογητικά.
Στη συνέχεια της παρούσας αναλυτικής διακήρυξης ο όρος «Ανάδοχος» αφορά σε
όλες τις προαναφερθείσες στα (α), (β) και (γ) κατηγορίες.
Οι συμμετέχοντες, που δεν έχουν έδρα στην Ελλάδα, πρέπει να πληρούν τους όρους
συμμετοχής βάσει της ισχύουσας σχετικής Νομοθεσίας της χώρας όπου έχουν την
έδρα τους. Σε περίπτωση έλλειψης σχετικής Νομοθεσίας, οι συμμετέχοντες πρέπει
να πληρούν τους όρους σύναψης «Δημόσιας Σύμβασης» όπως αυτή ορίζεται στο
Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-07) & Π.Δ.118/2007.
Στην περίπτωση των Κοινοπραξιών/Συμπράξεων, δεν απαιτείται να έχουν
περιβληθεί με ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά.
Αυτό όμως είναι δυνατό να απαιτηθεί από τον Ε.Α.Κ.Χανίων σε περίπτωση επιλογής
τους και κυρίως να υποβάλουν στο Ε.Α.Κ.Χανίων. προ της εκδόσεως της υπογραφής
της οικείας συμβάσεως, το σχετικό συμφωνητικό συστάσεως της Κοινοπραξίας
νομίμως δημοσιευμένο στο οικείο Πρωτοδικείο. Τα μέλη των Κοινοπραξιών ή
Συμπράξεων ευθύνονται αλληλεγγύως, απεριορίστως και εις ολόκληρο έναντι του
Ε.Α.Κ.Χανίων για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Επίσης, τα μέλη των
κοινοπραξιών ή συμπράξεων ευθύνονται αλληλεγγύως, απεριορίστως και εις
ολόκληρο το καθένα για την εκτέλεση της συμβάσεως ακόμη και αν, σε περίπτωση
επιλογής τους, απαιτηθεί από τον Ε.Α.Κ.Χανίων., να περιβληθούν ιδιαίτερη νομική
μορφή.
Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει είτε αυτόνομα ή μαζί με άλλα φυσικά ή
νομικά πρόσωπα στο διαγωνισμό απαγορεύεται να μετέχει σε περισσότερες από
μία προσφορές. Για τον σκοπό αυτό και προς εξασφάλιση πραγματικών συνθηκών
ανταγωνισμού, το παραπάνω φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που υπέβαλε δική του
προσφορά, δε μπορεί να μετέχει στο διαγωνισμό και ως μέλος ή μέτοχος
συμμετέχουσας στο διαγωνισμό προσωπικής εταιρίας ή ΕΠΕ ή ανώνυμης εταιρείας
με ποσοστό μεγαλύτερο του 50% ή ως μέλος συμμετέχουσας στο διαγωνισμό
Σύμπραξης προσώπων ή Κοινοπραξίας.
4.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
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Από τον διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007
(ΦΕΚ64/Α/16.3.2007) και συγκεκριμένα:
Όσοι προσφέροντες έχουν καταδικαστεί με οριστική καταδικαστική απόφαση για:
i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου·
ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου·
iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·
iv) 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.
β) Όσοι βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων,
αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ή σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις
εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,
γ) Σε όσους κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση,
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια
διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,
δ) Όσοι καταδικάσθηκαν με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου και
διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα και
διαγωγή,
ε) Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να
διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από το Ε.Α.Κ.Χανίων.
στ) Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή τη
νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι,
ζ) Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή
των φόρων και τελών σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή τη νομοθεσία της
χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι,
η) Όσοι είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των
πληροφοριών που απαιτούνται κατ΄ εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου,
θ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, έχουν προβεί σε ίδιες ή
αντίστοιχες πράξεις ή παραλείψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα
παραπτώματα ή έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις, σύμφωνα
με τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες για αυτά νομοθετικές και κανονιστικές
διατάξεις,
ι) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου Δικαίου γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους,
ια) Όσοι δεν προσκομίσουν τα απαιτούμενα στο άρθρο 5 (παρ. 5.1.) της παρούσας
διακήρυξης έγγραφα ή δεν υποβάλλουν τις προσφορές σύμφωνα με τα
αναγραφόμενα στο Κεφάλαιο Γ΄ (άρθρα 6 έως 10) της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 5
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
5.1. Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό οφείλουν να καταθέσουν, μαζί με την προσφορά
τους, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (σύμφωνα με το παράρτημα Β- Υπόδειγμα 1 ή
2).
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986),
όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα
υποβολής της προσφοράς τους: α) τη συμμόρφωση με τους όρους της
προκήρυξης τους οποίους πρέπει να αποδέχεται ανεπιφύλακτα, β) ότι δεν
υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης, γ) ότι δεν έχει
αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου, δ) ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος,
δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής
του δραστηριότητας, είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών του
υποχρεώσεων όσον και των υποχρεώσεών του προς Υπηρεσίες του Δημόσιου
τομέα.
3. Αντίγραφο της νόμιμης άδειας λειτουργίας της επιχείρησης, η οποία να
ευρίσκεται σε ισχύ τουλάχιστον πέντε (5) έτη πριν την διενέργεια του
διαγωνισμού.
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι θα τηρούνται απαρέγκλιτα οι διατάξεις της εργατικής
νομοθεσίας, (καταβολή των νομίμων αποδοχών, τήρηση του νόμιμου ωραρίου,
ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων) .
5. Αντίγραφο του καταστατικού, νομίμως δημοσιευμένο με τις τυχόν τροποποιήσεις
αυτού, εάν πρόκειται για εταιρεία.
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό σύμφωνα με το Ν4281/2014 άρθρο 157,
καταβάλλεται ποσό εγγύησης 2% του προϋπολογισμού μαζί με Φ.Π.Α. σε
εγγυητική επιστολή Τραπέζης, η οποία θα συνταχθεί σύμφωνα με το συνημμένο
υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (σύμφωνα με το παράρτημα ΒΥπόδειγμα 3) Το νόμιμο αποδεικτικό είσπραξης του Ε.Α.Κ.Χ, αντίστοιχο γραμμάτιο
είσπραξης για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, που θα προσκομισθεί την ώρα
κατάθεσης των δικαιολογητικών για την συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό. Η
μη προσκόμιση του προαναφερόμενου γραμματίου αποτελεί ποινή απόρριψης
από την συμμετοχή στον διαγωνισμό: Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα
πρέπει να έχουν προσέλθει το διάστημα που μεσολαβεί από την δημοσίευση της
διακήρυξης έως και την προηγούμενη του διαγωνισμού και να έχουν παραλάβει
από τα γραφεία του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Χανίων την διακήρυξη του
διαγωνισμού. Για να παραλάβουν την διακήρυξη θα πρέπει να πληρώσουν δέκα
(10) ευρώ παράβολο υπέρ του Αθλητικού Κέντρου & να τους δοθεί το νόμιμο
αποδεικτικό είσπραξης του Ε.Α.Κ.Χ (αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης). Το
γραμμάτιο αυτό θα προσκομισθεί την ώρα κατάθεσης των δικαιολογητικών για
την συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό.
7. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Φ.Ε.Κ. 75/Α/1986),
όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα
υποβολής της προσφοράς τους: :
λειτουργεί νόμιμα και ασκεί συναφείς με το διακηρυσσόμενο έργο
δραστηριότητες
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είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις τους
της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.
δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από
τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του
ΠΔ/118/2007 όπως π.χ. τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με
την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας,
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας, της
συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση κ.α.
δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α
της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 καταστάσεις.
δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση
δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει
ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990
είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
(2) Εφόσον οι προσφέροντες συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους,
πλέον των ως άνω δικαιολογητικών, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους
παραστατικό εκπροσώπησης ως εξής κατά περίπτωση:
α) Προκειμένου περί φυσικών προσώπων υποβάλλεται εξουσιοδότηση
εκπροσώπησης, με την εντολή και πληρεξουσιότητα στον αντιπρόσωπο, για τη
συμμετοχή στον διαγωνισμό του αντιπροσωπευομένου.
β) Προκειμένου περί εταιρειών, υποβάλλονται αντίγραφο του ισχύοντος
καταστατικού της εταιρείας κάθε μορφής, το ΦΕΚ, στο οποίο έχει δημοσιευθεί η
διοίκηση και εκπροσώπηση της ανώνυμης εταιρείας, ως και το σχετικό έγγραφο
εξουσιοδότησης από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας προς τον
αντιπρόσωπό του για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.
Όταν υποβάλλεται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο εκπροσώπησης για τη
συμμετοχή στον διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΠΔ 118/2007 ή
επικυρωμένο αντιγράφου αυτού, παρέλκει η υποβολή των ως άνω
δικαιολογητικών.
Κάθε υποψήφιος αναλαμβάνει την ευθύνη της ακρίβειας όλων των στοιχείων που
υποβάλλει, επωμιζόμενος, σε περίπτωση υποβολής ανακριβών και αναληθών
στοιχείων, των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνουμε ότι η ημερομηνία σύνταξης των προαναφερομένων
υπεύθυνων δηλώσεων (σχετ. 2 & 7) πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία
υποβολής της προσφοράς, ώστε να καλύπτει και την ημερομηνία αυτή. Υπεύθυνη
δήλωση με ημερομηνία προγενέστερη εκείνης της υποβολής της προσφοράς δεν
καλύπτει τις απαιτήσεις της προκήρυξης, αφού βεβαιώνοντας την ανυπαρξία
καταδικών κτλ. σε μελλοντική ημερομηνία είναι αυτονόητα ανακριβής.
8. έγκριση στολής ( συγκεκριμένο χρώμα και είδος) από Γ.Ε.Ε.Θ.Α.
πιστοποίηση ISO 9001: 2008 υπηρεσιών φύλαξης και να υποβληθεί
βεβαίωση
από τον φορέα πιστοποίησης ότι είναι σε ισχύ. Η πιστοποίηση θα συμπεριληφθεί
ως επιπλέον κριτήριο αξιολόγησης και είναι προαιρετικό.
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9. Να προσκομίσει τουλάχιστον τρεις (3) βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης – τυχόν
υπάρχουσες συμβάσεις προηγούμενων έργων, στον τομέα στατικών φυλάξεων
και φυλάξεων Patrol ενώ θα αποδεικνύεται και κατάσταση συμβάσεων πελατών
που έχουν κατατεθεί στην οικονομική εφορία το προηγούμενο έτος .
Επιπλέον οι διαγωνιζόμενοι προκειμένου να αποδείξουν την οικονομική και
επαγγελματική τους επάρκεια, σύμφωνα με το Π.Δ. 118/07
οφείλουν να
προσκομίσουν :
ισολογισμούς των τριών τελευταίων ετών ή άλλα ισοδύναμα και επαρκή
έγγραφα και αποτελέσματα χρήσης των τριών τελευταίων ετών πριν από το
έτος του διαγωνισμού δηλ. των ετών 2014 – 2013 – 2012
σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 περί του συνολικού κύκλου
εργασιών και του κύκλου εργασιών στον τομέα εργασιών που αποτελεί το
αντικείμενο της παρούσας για τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις
(2012 -2013- 2014) εάν υπάρχουν τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της
επιχείρησης
εάν έχει επιβληθεί στον συμμετέχοντα η ποινή του αποκλεισμού από
διαγωνισμούς με αμετάκλητη απόφαση του υπουργού ανάπτυξης και αν
έχει επιβληθεί αυτή η ποινή για ορισμένο χρόνο, να ληφθεί υπόψη μόνο για
το χρονικό αυτό διάστημα
Τονίζεται ότι οι συμμετέχουσες εταιρείες πρέπει σύμφωνα με το Νόμο 3863/2010
άρθρο 68 όπως αντικαταστάθηκε με τον Ν4144/2013, ΦΕΚ Α 88/18.4.2013 να
εξειδικεύουν –μη συμμόρφωση αποτελεί ποινή αποκλεισμού- στην προσφορά
εκτός των προαναφερόμενων και σε ξεχωριστό κεφάλαιο της οικονομικής
προσφοράς τους τα εξής στοιχεία:
1) ο ακριβής αριθμός των εργαζομένων που θα απασχολούνται στην φύλαξη.
2)Οι ημέρες και οι ώρες εργασίας κατά τις οποίες ένστολος υπάλληλος της
εταιρείας θα ευρίσκεται στον χώρο φύλαξης
3)η συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι αυτοί
4)το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά πάσης φύσεως νόμιμες
αποδοχές των εργαζομένων
5) το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά
6) Ο υπολογισμός εύλογου ποσοστού διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών
τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικούς τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ
Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων.
7)να επισυνάπτεται αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία
τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι
10. Να προσκομίσει προσφορά ασφάλισης αστικής ευθύνης (που στον ανάδοχο που
θα του κατακυρωθεί θα μετατραπεί σε συμβόλαιο αστικής ευθύνης) με την οποία
θα προκύπτει η ασφαλιστική κάλυψη για τις υπηρεσίες στατικής φύλαξης και
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περιπολούσας φύλαξης για σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες που θα συμβούν
από πυρκαγιά, κλοπή διαρρήξεως ή αναρριχήσεων κλπ στους φυλασσόμενους
χώρους του σκοπευτηρίου Χανίων στο Καμπάνι Ακρωτηρίου και του σταδίου
Χανίων «Έλενας Βενιζέλου», συνεπεία λαθών ή παραλείψεων των προσώπων που
βρίσκονται στην υπηρεσία (φύλακες) κατά τις ώρες εργασίας τους σύμφωνα με
την παρούσα διακήρυξη.
11. Ένορκη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ενώπιον
συμβολαιογράφου περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης προστίμου για
παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας
βάσει του Ν 3863/2010 άρθρο 68, όπως αυτό τροποποιήθηκε από τον Ν
4144/2013.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Επισημαίνεται ότι:
α) Έλλειψη έστω και ενός εκ των δικαιολογητικών συμμετοχής συνεπάγεται τον
αποκλεισμό του συμμετέχοντος και την μη αξιολόγηση της πρότασης. Στην
περίπτωση αυτή δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς του, ο
οποίος επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο.
β) Δικαιολογητικά, που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην
Ελληνική γλώσσα.
γ) Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει συμπληρώσεις και
διευκρινίσεις επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι προσφέροντες
υποχρεούνται να ενεργήσουν μέσα στην τασσόμενη από την Επιτροπή προθεσμία,
διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται.
5.2. Δικαιολογητικά κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, οφείλει να υποβάλει, σε
σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία
αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19
παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007:
5.2.1. Οι Έλληνες πολίτες:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου το οποίο να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3)
μήνες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού και από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για ένα ή περισσότερα
από τα ακόλουθα αδικήματα: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β)
δωροδοκία, γ) απάτη, δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες, ε) κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα,
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, στ) κάποιο
από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α’ της
παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του
άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007.
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, το οποίο να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
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έγγραφης ειδοποίησης και από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό
πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
(3) Πιστοποιητικό, εκδιδόμενο από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το
οποίο να προκύπτει ότι, κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν
στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής) και ως προς
τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των
παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και
εκδίδεται το σχετικό παραστατικό.
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να
παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης.
(5) Για την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος που θα του κατακυρωθεί ο εν
λόγω διαγωνισμός, καταθέτει απαραίτητα συμβόλαιο αστικής ευθύνης που
να ορίζει την ασφαλιστική κάλυψη για τις υπηρεσίες Στατικής φύλαξης και
περιπολούσας φύλαξης. Η μη κατάθεση του συμβολαίου αστικής ευθύνης
αποτελεί λόγω αποκλεισμού του αναδόχου.
5.2.2. Οι αλλοδαποί:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, 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 για κάποιο από τα αδικήματα της
περίπτωσης (1) του εδ.5.2.1 της παρ. 5.2 του παρόντος άρθρου.
(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής
της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε
κάποια από τις καταστάσεις της περίπτωσης (2) της παραγράφου 5.2.1 του
παρόντος άρθρου ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι
πληρούνται οι προϋποθέσεις της περίπτωσης (3) του εδ. 5.2.1. της παρ. 5.2
του παρόντος άρθρου.
(3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το
οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου
Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν
εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
(4) Τονίζουμε ότι θα χρειαστεί να καταθέσει για την υπογραφή της σύμβασης ο
ανάδοχος που θα του κατακυρωθεί ο εν λόγω διαγωνισμός, συμβόλαιο
αστικής ευθύνης που να ορίζει την ασφαλιστική κάλυψη για τις υπηρεσίες
Στατικής φύλαξης και περιπολούσας φύλαξης. Η μη κατάθεση του
συμβολαίου αστικής ευθύνης αποτελεί λόγω αποκλεισμού του αναδόχου.
5.2.3. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
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(1) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων 5.2.1 και 5.2.2. της
παραγράφου 5.2 του παρόντος άρθρου, αντίστοιχα.
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης της παρ.5.2 του παρόντος άρθρου, από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει,
ή (για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις,
καθώς επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή
ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή (για τα αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα) υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις.
(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), και για τον πρόεδρο και
διευθύνοντα σύμβουλο, για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα
ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα
ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. 5.2.1 της
παρ. 5.2 του παρόντος άρθρου.
(4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της
εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του παρόντος εδαφίου, εκδίδονται, όσον
αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι
εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στον διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε
ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 όπως
εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας
που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.
(5) Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρμόδιο
τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό
επιχείρησης.
(6) Τονίζουμε ότι θα χρειαστεί να καταθέσει για την υπογραφή της σύμβασης ο
ανάδοχος που θα του κατακυρωθεί ο εν λόγω διαγωνισμός, συμβόλαιο
αστικής ευθύνης που να ορίζει την ασφαλιστική κάλυψη για τις υπηρεσίες
Στατικής φύλαξης και περιπολούσας φύλαξης. Η μη κατάθεση του
συμβολαίου αστικής ευθύνης αποτελεί λόγω αποκλεισμού του αναδόχου.
5.2.4. Οι Συνεταιρισμοί:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο
έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου
δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. 5.2.1 της παρ. 5.2 του παρόντος
άρθρου.
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(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. 5.2.1 της παρ. 5.2 του
παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς, και της
περίπτωσης (2) του εδ. 5.2.2 της παρ. 5.2 του παρόντος άρθρου, εφόσον
πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, και της περίπτωσης (2) του εδ.
5.2.3 της παρ. 5.2 του παρόντος άρθρου.
(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
(4) Τονίζουμε ότι θα χρειαστεί να καταθέσει για την υπογραφή της σύμβασης ο
ανάδοχος που θα του κατακυρωθεί ο εν λόγω διαγωνισμός, συμβόλαιο
αστικής ευθύνης που να ορίζει την ασφαλιστική κάλυψη για τις υπηρεσίες
Στατικής φύλαξης και περιπολούσας φύλαξης. Η μη κατάθεση του
συμβολαίου αστικής ευθύνης αποτελεί λόγω αποκλεισμού του αναδόχου.
5.2.5. Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν
κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε μέλος, που
συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
5.2.6. Σε περίπτωση εγκατάστασης του αναδόχου στην αλλοδαπή, τα
δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου θα πρέπει να συνοδεύονται από
επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.
5.2.7. Συμπληρώσεις - Διευκρινήσεις
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών μπορεί να
ζητήσει συμπληρώσεις και διευκρινίσεις επί των δικαιολογητικών που έχουν ήδη
υποβληθεί και οι προσφέροντες υποχρεούνται να ενεργήσουν μέσα στην
προθεσμία που τάσσεται από την Επιτροπή, διαφορετικά η προσφορά
απορρίπτεται.
5.2.8. Δυνητική κατά περίπτωση αντικατάσταση πιστοποιητικών
Αν σε κάποια χώρα, ακόμα και στην ημεδαπή, δεν εκδίδονται τα παραπάνω
πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή τα εκδιδόμενα δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω
περιπτώσεις, είναι, μόνο τότε και κατ’ εξαίρεση, δυνατόν και πρέπει υποχρεωτικά
αυτά να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση, η οποία γίνεται ενώπιον
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης
αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης, χρονικής ισχύος που ορίζεται για το
αντίστοιχο πιστοποιητικό ή έγγραφο του παρόντος άρθρου. Σε χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, αυτή δύναται να αντικατασταθεί από υπεύθυνη
δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) ή ισοδύναμο έγγραφο για αλλοδαπά φυσικά ή
νομικά πρόσωπα ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, βεβαιουμένου, σε κάθε περίπτωση, του
γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή
συμβολαιογράφο (άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007 και παρ. 3 του άρθρου 6 του Π.Δ.
118/2007).
5.3. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης (σύμφωνα με το Ν 4281/2014 άρθρο 157) να προσκομίσει εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που θα ανέρχεται στο 5% του
συμβατικού τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με το υπόδειγμα 4 του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’.
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Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία των
παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/2007.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό
ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο
κράτος – μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των
κρατώνΟι εγγυητικές επιστολές μπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή
πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-μέρος διμερούς ή μελών αυτό το
δικαίωμα. πολυμερούς συμφωνίας με την Ε.Ε. ή χώρα που έχει υπογράψει και
κυρώσει την Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου και έχει το σχετικό δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων.
Στην περίπτωση κοινοπραξίας / ένωσης, οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να
εκδίδονται στο όνομα όλων των μελών της κοινοπραξίας / ένωσης και να
περιλαμβάνουν τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών
της κοινοπραξίας / ένωσης.
Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 25 του Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ
150/Α/10-7-07).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 6
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
6.1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν
έγγραφες προσφορές το αργότερο μέχρι την 3η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 10:00, στον Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων , στα γραφεία του Σταδίου του
Ε.Α.Κ.Χανίων Ανδρέα Παπανδρέου 59, Στάδιο Έλενας Βενιζέλου , στις οποίες πρέπει
να αναγράφονται τα στοιχεία α’ έως ε’ της παραγράφου 6.5 του παρόντος άρθρου.
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν με συνοδευτική επιστολή, υπόδειγμα της
οποίας περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας.
6.2. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε
τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται
στην Υπηρεσία μέσα στην προθεσμία (ημερομηνία και ώρα) που ορίζεται από την
παρούσα διακήρυξη.
6.3. Γίνονται δεκτές προσφορές που θα έχουν υποβληθεί και θα έχουν παραληφθεί
εμπρόθεσμα από την Δ/νση Διοικητικού, Γραφείο Πρωτοκόλλου, εντός των
γραφείων του Ε.Α.Κ.Χανίων έως και μία (1) ημέρα πριν την διεξαγωγή του
διαγωνισμού με σφραγίδα ταχυδρομείου.
6.4. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο, πριν από
την διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην
Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία και τις παραλαμβάνει, προ της
εκπνοής της προθεσμίας υποβολής τους που καθορίζεται από την παρούσα,
προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την
προαναφερόμενη διαδικασία.
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Όλες οι εμπρόθεσμες προσφορές, ανεξαρτήτως του τρόπου και του χρόνου που
περιέρχονται στην Υπηρεσία, αποσφραγίζονται από την Επιτροπή την ημερομηνία
που καθορίζεται από την παρούσα.
6.5. Στον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο (ή συσκευασία) κάθε προσφοράς πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η ένδειξη:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«Επίβλεψη και φύλαξη των εγκαταστάσεων όπου στεγάζονται στο σκοπευτήριο και
στο στάδιο του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Χανίων, όπως αναλυτικά περιγράφεται
στην παρούσα, για το χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της
σύμβασης»
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον Διαγωνισμό.
γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης του Ε.Α.Κ.Χανίων
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε. Τα στοιχεία του προσφέροντος, ήτοι: επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου,
αριθμός φαξ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος πρέπει να αναγράφονται η πλήρης
επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και ο αριθμός τηλεφώνου και φαξ και η διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών του.
6.6 Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, ανεξαρτήτως του
τρόπου παραλαβής της διακήρυξης, θα πρέπει να γνωστοποιήσουν την πρόθεσή
τους στο Ε.Α.Κ.Χανίων. δίνοντας τα στοιχεία τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο,
φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), ώστε το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο
Χανίων να τους αποστέλλει τα τυχόν διευκρινιστικά του έγγραφα.
ΑΡΘΡΟ 7
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
7.1. Περιεχόμενο προσφορών
7.1.1. Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
διακήρυξης και υποβάλλονται, σε δύο αντίγραφα, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο
φάκελο (κυρίως φάκελο), στον οποίο αναγράφονται τα στοιχεία α’ έως ε’ της
παραγράφου 6.5 του προηγούμενου άρθρου της παρούσας.
Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται, όλα τα απαιτούμενα κατά
το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά και στοιχεία, ως εξής:
(1) Ένα φάκελο που θα περιέχει :Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως
προσδιορίζονται στο άρθρο 5 (παρ. 5.1) της παρούσας διακήρυξης.
(2) Ένα φάκελο που θα περιέχει Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της
προσφοράς, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη (άρθρο 8),
(3) Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τα οποία τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Ο φάκελος
φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (στοιχεία α΄ έως ε΄ της παρ. 6.5 του
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άρθρου 6 της παρούσας) και στη συνέχεια τοποθετείται επίσης μέσα στον
κυρίως φάκελο.
7.1.2. Όλοι οι προαναφερόμενοι φάκελοι κατατίθενται σε δύο (2) ευανάγνωστα
φωτοαντίγραφα βάσει του Ν 4250/2014, ένα (1) με την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και
ένα (1) με την ένδειξη « ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ».
Σε εκείνο από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του,
πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και να μονογράφεται από
τον προσφέροντα.
Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε
περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο.
7.1.3. Οι προσφορές πρέπει να αφορούν στο σύνολο του έργου της παρούσας
διακήρυξης, όπως αυτό ορίζεται στην παρούσα. Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές
για μέρος του πιο πάνω έργου.
7.1.4. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους
τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε
άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.
7.2. Έξοδα προσφοράς
Όλα τα έξοδα και κάθε δαπάνη που πιθανόν να πραγματοποιήσει ο προσφέρων για
την ετοιμασία και υποβολή της προσφοράς του βαρύνουν τον ίδιο και
συμπεριλαμβάνονται στις προσφερόμενες τιμές (π.χ. δαπάνες ταξιδιών, διαμονής
και διατροφής αλλοδαπού προσωπικού κλπ.). Ανεξάρτητα του τελικού
αποτελέσματος του διαγωνισμού της παρούσας, ουδεμία ευθύνη θα φέρει το
Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων για τέτοια έξοδα ή δαπάνες οποιασδήποτε μορφής
οποιουδήποτε διαγωνιζόμενου ή για οποιουδήποτε είδους αποζημίωση αυτού για
οποιαδήποτε αιτία.
7.3. Ισχύς των προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στη Διαγωνισμό για
διάστημα ενενήντα (90) ημερών, προσμετρούμενων από την επομένη της ημέρας
διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να
παρατείνουν την προσφορά τους.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον παραπάνω αναφερόμενο,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από το
Ε.Α.Κ.Χανίων, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα μέχρι
ενενήντα (90) ημέρες.
ΑΡΘΡΟ 8
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου
8 του Ν.1599/1986 (Φ.Ε.Κ. 75/Α/1986), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα
αναφέρεται ότι συμφωνεί να εφαρμόσει τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές
αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της παρούσης. (Η παρούσα δεν απαιτεί θεώρηση
του γνήσιου υπογραφής βάσει του Ν 4250/2014)
2. Τεχνικά στοιχεία προσφοράς :
• Κατάλογο του προτεινόμενου προσωπικού φύλαξης, με κατανομή του ανά
καθήκοντα και περιγραφή των καθηκόντων του. Ο κατάλογος θα συνοδεύεται
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•

με την άδεια άσκησης επαγγέλματος του αρχικά προτεινόμενου προσωπικού
που θα χρησιμοποιηθεί για την φύλαξη του κτιρίου του Ε.Α.Κ.Χανίων.
Χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό και μέσα : Καταγραφικό ελέγχου περιπολίας
φύλακα, φακό, ασύρματο με νόμιμη άδεια λειτουργίας χρήσης, αλεξίσφαιρο
γιλέκο .

3. Οι συμμετέχοντες, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010
πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να αναφέρουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς
τους τα παρακάτω στοιχεία :
α) Τον αριθμό των εργαζομένων
β) Τις ημέρες και ώρες εργασίας
γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι
. Επιπροσθέτως οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της
συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι.
ΑΡΘΡΟ 9
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΤΙΜΗ – ΝΟΜΙΣΜΑ
Η οικονομική προσφορά κάθε συμμετέχοντος υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 7, παρ. 7.1.1.3 της παρούσας.
Στην τιμή κάθε προσφοράς περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και
κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α. (Π.Δ. 118/2007, άρ. 16, παρ. 1).
Η τιμή θα δοθεί σε ΕΥΡΩ, ενώ ο Φ.Π.Α. θα αναφέρεται σε χωριστή στήλη με το ποσοστό
επί τοις εκατό και το ποσό επιβάρυνσης της τιμής. Τυχόν στρογγυλοποίηση θα γίνεται
μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της
προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι
προσφέροντες δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να
υποβάλουν νέους πίνακες τιμών.
Για την αξιολόγηση και σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή χωρίς
τον Φ.Π.Α.
Οι συμμετέχοντες, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010
πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να αναφέρουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς
τους τα παρακάτω στοιχεία :
α) Τον αριθμό των εργαζομένων
β) Τις ημέρες και ώρες εργασίας
γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία 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.
Επιπροσθέτως οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της
συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. Στην
προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους
παροχής των υπηρεσιών τους, του εργολαβικού τους κέρδους και των νομίμων
υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων
ΑΡΘΡΟ 10
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ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Αναδόχους για ενενήντα (90) ημέρες από
την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει
μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους
της παρούσας προκήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο
τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.
Γίνονται δεκτές προσφορές που θα έχουν υποβληθεί και θα έχουν παραληφθεί
εμπρόθεσμα από την Διεύθυνση Διοικητικού του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Χανίων.
ΑΡΘΡΟ 11
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
α) Αποσφραγίζεται και ελέγχεται ο κυρίως φάκελος (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ και ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ) όλων των συμμετεχόντων.
β) Αποσφραγίζεται ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς των συμμετεχόντων οι
οποίοι έχουν προσκομίσει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 4 του Α΄
Μέρους της παρούσης, ελέγχονται και μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα
πρωτότυπα στοιχεία του ανά φύλλο και εν συνεχεία ανακοινώνεται σε όσους
παρευρίσκονται οι τιμές που προσφέρθηκαν.
Η Επιτροπή καταγράφει τα στοιχεία των οικονομικών προσφορών σε πρακτικό, στο
οποίο καταχωρίζει επίσης και τυχόν προσφορές που έκρινε απορριπτέες, με σχετική
αιτιολόγηση, το οποίο στη συνέχεια θα υποβάλει αρμοδίως στο Διοικητικό Συμβούλιο
του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Χανίων για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων ως
εξής:
Η ορισθείσα σύμφωνα με την απόφαση Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού
γνωμοδοτεί προς την διοικούσα επιτροπή προκειμένου να αποφασίσει για τα
παρακάτω:
α . Κατακύρωση της επίβλεψης και φύλαξης των εγκαταστάσεων όπου στεγάζονται
στάδιο και σκοπευτήριο όπως αναλυτικά περιγράφονται στο παράρτημα Γ
β . Ματαίωση των αποτελεσμάτων διαγωνισμού και επανάληψή του με
τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
Στην περίπτωση που η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού γνωμοδοτήσει για
ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού τότε την κρίση για την τελική
ματαίωση της προμήθειας θα την λάβει η διοικούσα επιτροπή.
ΑΡΘΡΟ 12
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών και την ολοκλήρωση του έργου της
αξιολόγησης, η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού θα υποβάλει πρακτικό με
αιτιολογημένη γνωμοδότηση για το αποτέλεσμά του και όλα τα στοιχεία του φακέλου
του διαγωνισμού στη Διεύθυνση Διοικητικού του Ε.Α.Κ.Χανίων., η οποία θα τα
προωθήσει αρμοδίως προς έκδοση των σχετικών αποφάσεων του Ε.Α.Κ.Χανίων για την
κατακύρωση του εν λόγω αποτελέσματος.
Σε περίπτωση μεταμέλειας του επιλεγέντος αναδόχου ή υπαίτιας υπαναχώρησής του
για οποιοδήποτε λόγο και πριν υπογραφεί η σχετική σύμβαση, ο επιλεγείς κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε
δικαίωμά του που απορρέει από αυτήν, ενώ το Ε.Α.Κ.Χ. έχει τη δυνατότητα να
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κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον αμέσως επόμενο κατά σειρά
χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς συμμετέχοντα.
ΑΡΘΡΟ 13
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς
του ή της συμμετοχή αναδόχου σε αυτό, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
α .κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του
διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη
δημοσίευση της διακήρυξης, μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής, συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες
δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση
εξετάζεται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και η σχετική
απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δύο (2) ημέρες πριν από την διενέργεια του
διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με
δική τους φροντίδα.
β . κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής
προμηθευτή σε αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό
ή αποκλείστηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για
λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την
διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού,
μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος
του αντίστοιχου σταδίου.
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά
εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την
αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Η Επιτροπή αυτή υποβάλλει
την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση προς την Διοικούσα Επιτροπή του
Ε.Α.Κ.Χανίων που αποφαίνεται τελικά για την αποδοχή ή την απόρριψή της.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο
κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της
προϋπολογισμένης αξίας της παρούσας διακήρυξης το ύψος του οποίου δεν μπορεί
να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000,00€) και ούτε μεγαλύτερο των πέντε
(5.000,00€) χιλιάδων ευρώ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας
Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ποσοστό του
παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών. Ενστάσεις που υποβάλλονται για
οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους δε γίνονται δεκτές.
ΑΡΘΡΟ 14
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ή ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Σε περίπτωση που θα κριθεί άγονος ο διαγωνισμός, αυτός θα επαναληφθεί με την
ίδια διαδικασία. Η προθεσμία μεταξύ της δημοσίευσης της προκήρυξης και της
ημέρας του επαναληπτικού διαγωνισμού δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20
ημερών. Σε περίπτωση αποτυχίας και του επαναληπτικού διαγωνισμού, θα γίνει
απευθείας ανάθεση του χώρου σύμφωνα με όσα προβλέπει η παράγραφος 9 της
με αρ. πρωτ.: 64321/Δ4/16.5.2008/Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1003 Β/30.5.2008) κοινής
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας, ο μειοδότης θα αναλάβει την
φύλαξη του χώρου μετά την προσκόμιση όλων των προαναφερόμενων εγγράφων.
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ΑΡΘΡΟ 15
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Η επιλογή αναδόχου και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνει
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Α.Κ.Χανίων. Η ανάθεση του έργου θα
πραγματοποιηθεί με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ Ε.Α.Κ.Χανίων. και
αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 16
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων, διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει
μονομερώς, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του _Διοικητικό
Συμβούλιο_ , την ισχύ της σύμβασης με τον προμηθευτή, για τρεις (3) το πολύ
μήνες, ή και μέχρι την ανακήρυξη νέου μειοδότη και πάντως όχι πέραν του
τριμήνου, (Πράξη VI τμήματος 24/2003, Πράξη ΣΤ΄κλιμακίου 118/2005, Πράξεις
129/2006,14,34,69 & 99/2010 , Απόφαση
IV τμήματος 3037/2010 του Ελεγκτικού Συνεδρίου) στο μέτρο και υπό τις
προϋποθέσεις ότι:
Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους και τιμές με αυτές της αρχικής
σύμβασης και
Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά
τον χρόνο χορήγησής της.
ΑΡΘΡΟ 17
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την
υποβολή στον Ε.Α.Κ.Χανίων των νόμιμων δικαιολογητικών, δηλαδή των αποδεικτικών
εγγράφων για τη γενόμενη φύλαξη, αντίγραφο του ημερήσιου βιβλίου συμβάντων,
αντίγραφο του καταγραφικού ελέγχου περιπολίας, ως και γενικά κάθε νόμιμου
δικαιολογητικού (όπως φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα), καθώς και όποιο
άλλο δικαιολογητικό προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και ζητηθεί
από τις υπηρεσίες ελέγχου και του ταμείου του Ε.Α.Κ.Χανίων η δε πληρωμή θα γίνεται
σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς και τα οριζόμενα από τους νόμους.
Ρητά συμφωνείται και διευκρινίζεται, ότι η προθεσμία πληρωμής αρχίζει από την
υποβολή όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών για την εκκαθάριση και πληρωμή
και τον έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο Παράρτημα Χανίων του διαγωνισμού και του
πρώτου τιμολογίου που τον αφορά.
ΑΡΘΡΟ 18
ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ
Σε περίπτωση μεταμέλειας του επιλεγέντος αναδόχου και γενικά στην περίπτωση
υπαίτιας υπαναχώρησής του για οποιοδήποτε λόγο και πριν υπογραφεί η σχετική
σύμβαση, ο επιλεγείς κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που
έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτήν.
Στην περίπτωση αυτή το Ε.Α.Κ.Χανίων έχει και τη δυνατότητα να κατακυρώσει το
αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον αμέσως επόμενο κατά σειρά συμμετέχοντα με βάσει
τις οικονομικές προσφορές τους.
Σε περίπτωση παράβασης ουσιώδους όρου της σύμβασης που θα συναφθεί καθώς και
πλημμελούς άσκησης των υποχρεώσεων του αναδόχου, το Ε.Α.Κ.χανίων. διατηρεί το
δικαίωμα της αζημίως γι΄ αυτόν καταγγελίας της σύμβασης και αντικατάστασης του
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αναδόχου, ενώ ταυτόχρονα δικαιούται να απαιτήσει κάθε άλλη θετική και αποθετική
ζημία από τον ανάδοχο. Στη περίπτωση της καταγγελίας καταπίπτει η εγγύηση καλής
εκτέλεσης υπέρ του Ε.Α.Κ.Χανίων και σε βάρος του αναδόχου. Η εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης θα παραμείνει κατατεθειμένη στο Ε.Α.Κ.Χανίων. μέχρι την ολοκλήρωση
του έργου.
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο θα ανατεθεί το έργο, υποχρεούται εντός δέκα
(10) ημερών, από τη λήψη της σχετικής έγγραφης ειδοποίησής του, να προσέλθει να
υπογράψει τη σύμβαση, προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα
και την σχετική εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 118/07
(ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007), υφιστάμενος, σε περίπτωση άρνησής του, τις παραπάνω
προβλεπόμενες κυρώσεις και συνέπειες.
ΑΡΘΡΟ 19
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της
παρούσας διακήρυξης και της σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των
υποχρεώσεων του, το Ε.Α.Κ.Χανίων δικαιούται να κηρύξει με απόφασή του τον
ανάδοχο, έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για το Ε.Α.Κ.Χανίων. Στην
περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος θα ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε είδους
ζημίας του Ε.Α.Κ.Χανίων από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση.
ΑΡΘΡΟ 20
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η σύμβαση που θα συναφθεί, θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά ή
διένεξη για την ερμηνεία, την εφαρμογή και εκτέλεση της σύμβασης καθώς και κάθε
αναφυόμενη από αυτή μεταξύ των συμβαλλομένων διαφορά, αξίωση ή απαίτηση
θα επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια, τα οποία οι συμβαλλόμενοι
αναγνωρίζουν και αποδέχονται ως έχοντα αποκλειστική δωσιδικία και αρμοδιότητα
για την εκδίκαση των παραπάνω διαφορών και ενώπιον των οποίων το
Ε.Α.Κ.Χανίων. θα ενάγει ή θα ενάγεται ως διάδικος, εφαρμοζομένου σε κάθε
περίπτωση του Ουσιαστικού και Δικονομικού Ελληνικού Δικαίου.
Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο
μέρη, να προβλεφθεί στην σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα
Δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία και
με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η
αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά
τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο.
ΑΡΘΡΟ 21ο
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό και περί της διακηρύξεως, μπορούν να λάβουν
γνώση οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του σταδίου του Ε.Α.Κ.Χανίων. στην
Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 59, Τ.Κ. 73131 Χανιά, τηλ. 2821054882 και
2821043188, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00πμ έως 14:00μμ.
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες όπως
αναλύεται παρακάτω στο άρθρο 22.
Επίσης περίληψη της διακήρυξης καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης του
διαγωνισμού που την συνοδεύουν θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του διαύγεια ως
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ακολούθως : diavgeia.gov.gr / Εποπτευόμενοι Φορείς & Νομικά Πρόσωπα /
Πολιτισμού & Αθλητισμού / ΕΑΚΧ (Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων)
Διαδικτυακός τόπος : et.diavgeia.gov.gr/f/eak_xanion
Αντίγραφα της διακήρυξης και των παραρτημάτων που τη συνοδεύουν
χορηγούνται ή αποστέλλονται και ταχυδρομικά, με έξοδα του ενδιαφερόμενου,
ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην ανωτέρω
υπηρεσία μέχρι και πριν από πέντε (5) ημέρες από την διεξαγωγή του διαγωνισμού
με την προϋπόθεση της κατάθεσης του απαραίτητου ποσού των δέκα (10) ευρώ και
την απόδειξη του αντίστοιχου γραμματίου είσπραξης κατόπιν συνεννοήσεως με τα
γραφεία του Ε.Α.Κ.Χανίων (σχετικές πληροφορίες άρθρο 2 παρ. 2.3)
ΑΡΘΡΟ 22ο
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία (1) οικονομική
εφημερίδα , σε μία (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα .
Περίληψη επίσης της παρούσης διακήρυξης θα αναρτηθεί και θα
τοιχοκολληθεί στον ειδικό πίνακα ανακοινώσεων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου
Χανίων που βρίσκονται σε Στάδιο, Κολυμβητήριο & Σκοπευτήριο.
Περίληψη επίσης της παρούσης διακήρυξης θα αναρτηθεί και θα
τοιχοκολληθεί στον ειδικό πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Χανίων και θα
συνταχθεί αντίστοιχο αποδεικτικό τοιχοκόλλησης που θα αποσταλεί στο Εθνικό
Αθλητικό Κέντρο Χανίων.
Περίληψη επίσης της παρούσης διακήρυξης θα αναρτηθεί και θα τοιχοκολληθεί
στον ειδικό πίνακα ανακοινώσεων του Επιμελητηρίου Χανίων .
Ανάρτηση της περίληψης θα γίνει στο διαδίκτυο στα πλαίσια του
προγράμματος «Διαύγεια» (Ν3861/2010)
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί και σε εφημερίδες ως εξής:
μία (1) οικονομική:
«Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών» &
Μία (1) τοπική ημερήσια:
Χανιώτικα Νέα
Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης (κηρύκεια) αρχικής και τυχόν
επαναληπτικής θα βαρύνουν τον ανάδοχο .
Παράλληλα η διακήρυξη θα αναρτηθεί και στην σελίδα του Ηλεκτρονικού
Μητρώου Συμβάσεων στο διαδίκτυο στην σχετική ιστοσελίδα :
www.eprocument.gov.gr

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Κουβάτσος Δρακούλης –Αθανάσιος

Ο Γραμματέας

Κουκλάκης Κυριάκος
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β΄
Υπόδειγμα 1
Συνοδευτική επιστολή προσφοράς (απλή)

Χανιά,

ΠΡΟΣ: Ε.Α.Κ.Χανίων.
Στάδιο «Έλενας Βενιζέλου»
Ανδρέα Παπανδρέου 59
ΤΚ 73131 Χανιά
Aξιότιμοι…

Σύμφωνα με τη διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με αριθμό …………….. του έργου
με τίτλο: «..…………………….......», σας υποβάλλουμε συνημμένα την προσφορά μας.

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος

Θέση Υπογραφής

Στοιχεία Νομίμου Εκπροσώπου της Εταιρείας:...............................................................
Ονοματεπώνυμο:.........................................................................................

Τηλέφωνο: ................................................................................................................
Fax: ...................................................................................................................
E-mail: ...................................................................................................................

27

Υπόδειγμα 2
Συνοδευτική επιστολή προσφοράς (Kοινοπραξίες/Συμπράξεις Εταιρειών)

Χανιά,
ΠΡΟΣ: Ε.Α.Κ.Χανίων.
Στάδιο «Έλενας Βενιζέλου»
Ανδρέα Παπανδρέου 59
ΤΚ 73131 Χανιά
Aξιότιμοι……
Σύμφωνα με τη διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με αριθμό ………………….. για το
έργο με τίτλο: «...……………….......», σας υποβάλλουμε συνημμένα την προσφορά μας.
Η Κοινοπραξία/Σύμπραξη μας έχει ως συντονιστή το …………………………… (πλήρη
στοιχεία του φορέα) και αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

Οικονομικός φορέας 1 (Πλήρη στοιχεία)
Οικονομικός φορέας 2 (Πλήρη στοιχεία)
Οικονομικός φορέας Ν (Πλήρη στοιχεία)
Ο Νόμιμος εκπρόσωπος

Θέση Υπογραφής
Στοιχεία Νομίμου Εκπροσώπου της Εταιρείας:...............................................................
Ονοματεπώνυμο:.........................................................................................
Τηλέφωνο: ................................................................................................................
Fax: ...................................................................................................................
E-mail: ...................................................................................................................
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Υπόδειγμα 3
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : αναγράφεται ο αριθμός πρωτ. διακήρυξης )
Ονομασία Τράπεζας:……………………………………………………..
Κατάστημα:………………………………………………………………….
Ημερομηνία Έκδοσης:
Ευρώ : αναγράφεται το ποσό της εγγυητικής
Προς : Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων
Ανδρέα Παπανδρέου 59
Χανιά, 73131
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ…………………………………………….ΕΥΡΩ…………………
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως
και διζήσεως μέχρι του ποσού των ………………………………
υπέρ της εταιρείας…………………………………………………..,Δ/νση για τη συμμετοχή της
στο διενεργούμενο διαγωνισμό της……………………………
(ημερομηνία διαγωνισμού) για την συμμετοχή του στον Δημόσιο Μειοδοτικό
διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή για την φύλαξη
α)2. από έναν (1) ένστολο υπάλληλο όλων των χώρων του Εθνικού Σταδίου Χανίων
«Έλενα Βενιζέλου», πλην εκείνων που διαχειρίζεται η Αντισφαίριση Χανίων
2. από ένα ένστολο υπάλληλο (1)
όλων των χώρων του σκοπευτηρίου Χανίων στο Καμπάνι Ακρωτηρίου
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ΄όλο το χρόνο
ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό
έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα
μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ……………………………………………………
Βεβαιείται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί
στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.
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Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μετά την
κατακύρωση του διαγωνισμού εκτός του υποψηφίου, στον οποίο κατακυρώθηκε η
φύλαξη των χώρων . Ο μειοδότης που του κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός οφείλει να
καταθέσει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% του ποσού προσφοράς ως
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης του προαναφερόμενου έργου.
Η εγγυητική επιστολή παρακρατείτε καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και
επιστρέφεται μετά τη λήξη της, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου
λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ του Ε.Α.Κ.Χανίων.

ΣΗΜ.: Σε περίπτωση εγγύησης υπέρ κοινοπραξιών ή συμπράξεων παρεχόντων
υπηρεσίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τόσο η εγγύηση καλής εκτέλεσης
εκδίδεται υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της σύμπραξης και καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της σύμπραξης.
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Υπόδειγμα 4
Υπόδειγμα εγγύησης καλής εκτέλεσης

Αριθμός σύμβασης:
1.1

ΕΚΔΟΤΗΣ:

1.2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:

Προς : Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων
Στάδιο «Έλενας Βενιζέλου»
Ανδρέα Παπανδρέου 59
ΤΚ 73131 Χανιά
Εγγύηση μας υπ’ αρ……………… για ευρώ ………………….
Αναφερόμενοι στη σύμβαση, η οποία πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ του
Ε.Α.Κ.Χανίων και της εταιρείας…….………………, με έδρα………..….. , οδός ………………...,
αρ…., Τ.Κ. ………… (αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της επωνυμίας και της
ταχυδρομικής διεύθυνσης)
{ή εναλλακτικά, αν πρόκειται περί ενώσεως εταιρειών ή κοινοπραξίας εταιρειών,
μεταξύ του Ε.Α.Κ.Χανίων και της κοινοπραξίας των εταιρειών α) ……..….………., με
έδρα……………..…, οδός………………, αρ…., Τ.Κ. ……., και
β) ……..………., με
έδρα………………, οδός………………, αρ…., Τ.Κ. ………},
η οποία σύμβαση θα καλύπτει την εκτέλεση του έργου «……………………………………………
……………………………………………………………», συνολικής αξίας ευρώ……………………… και ότι
σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρεία (ή ένωση ή κοινοπραξία)
υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου
προς…………………….ευρώ, δηλώνουμε ότι εγγυώμεθα ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, προς τον Οργανισμό
σας (ΕΑΚΧανίων) και υπέρ της εταιρείας …………………………. {ή, εναλλακτικά, σε
περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εταιρειών, υπέρ της εταιρείας α) ……………. και
υπέρ της εταιρείας β) ……………. ή υπέρ της κοινοπραξίας των εταιρειών α)
……………………
και
β)
………………….},
μέχρι
του
ποσού
των
ΕΥΡΩ……………………………….……………………..……………………, για την καλή, εκ μέρους της
παραπάνω εταιρείας (ή ενώσεως εταιρειών ή κοινοπραξίας εταιρειών) εκτέλεση του
έργου που περιγράφεται στη σχετική σύμβαση, καθώς και των όρων της σχετικής
σύμβασης.
Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά,
χωρίς οποιαδήποτε εκ μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς
έρευνα του βάσιμου ή μη της απαιτήσεώς σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από
έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ……………ή
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(Η παρούσα ισχύει μέχρι τη λήψη έγγραφης δήλωσής σας ότι έπαψε ο λόγος για τον
οποίο εκδόθηκε)
(Διευκρίνιση: Αναγράφεται μια από τις δύο παραπάνω προτάσεις κατ’ επιλογή σας)
Ως εκδότες της εγγύησης, δηλώνουμε ότι υποχρεούμαστε να προβούμε στην
παράταση της ισχύος της παρούσας εγγύησης, σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί από
την Υπηρεσία σας (Ε.Α.Κ.Χανίων) με έγγραφο που θα υποβληθεί πριν από την
ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
ΣΗΜ.: Σε περίπτωση εγγύησης υπέρ κοινοπραξιών ή συμπράξεων παρεχόντων
υπηρεσίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τόσο η εγγύηση καλής εκτέλεσης
εκδίδεται υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της σύμπραξης και καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της σύμπραξης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη φύλαξη και εγγυάται την ασφάλεια των
εγκαταστάσεων που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Ε.Α.Κ.Χανίων για το χρονικό
διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης
2. ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΣ ΦΥΛΑΞΗ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Στάδιο Χανίων «Έλενας Βενιζέλου»
α)1. όλων των χώρων πλην αυτών που διαχειρίζεται η αντισφαίριση στο εθνικό
στάδιο Χανίων «Έλενας Βενιζέλου» του εθνικού αθλητικού κέντρου Χανίων που
στεγάζονται επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 59 :
εξωτερικοί χώροι εντός γηπέδου
Χώροι περιμετρικά του ταρτάν
Χώροι κερκίδων
Χώροι έξω από την εσωτερική περίφραξη που οριοθετεί τον αθλητικό χώρο
του γηπέδου
Γραφεία Ε.Α.Κ.Χανίων που στεγάζονται πάνω από το κλειστό γυμναστήριο
Αίθουσα και χώροι του κλειστού γυμναστηρίου
Αποδυτήρια κλειστού γυμναστηρίου
α)2. από έναν (1) ένστολο υπάλληλο όλων των χώρων του Εθνικού Σταδίου Χανίων
«Έλενα Βενιζέλου», πλην εκείνων που διαχειρίζεται η Αντισφαίριση Χανίων
σε σύνολο έξι (6) ωρών (24:00 – 06:00) από Δευτέρα έως και Σάββατο
σε σύνολο δυόμιση ωρών (18:00- 20:00) από Δευτέρα έως και Σάββατο
σε σύνολο δώδεκα (12) ωρών (19:00-07:00) τις Κυριακές
σε σύνολο εικοσιτεσσάρων (24) ωρών τις επίσημες αργίες (07:00 -07:00)
Σκοπευτήριο Χανίων
β)1. των χώρων που στεγάζονται Καμπάνι Ακρωτηρίου (σκοπευτήριο) :
Κτιριακές εγκαταστάσεις γραφείων & σταθερού στόχου σκοπευτηρίου
Υπαίθριο σκοπευτήριο πήλινου στόχου & του χώρου αναψυχής
& γενικά όλοι οι στεγασμένοι & οι περιβάλλοντες χώροι και οι εγκαταστάσεις
εντός του σκοπευτηρίου
β)2. από ένα ένστολο υπάλληλο (1)
όλων των χώρων του σκοπευτηρίου Χανίων στο Καμπάνι Ακρωτηρίου ως εξής:
για το χειμερινό ωράριο που θα ισχύει από 1.1ου έως 30.4ου & από 1.11ου
έως 31.12ου , σε σύνολο δέκα (10) ωρών ανά εικοσιτετράωρο (από 20:00μμ
έως 06:00πμ) από Δευτέρα έως & Παρασκευή. Για τα Σάββατα & τις
Κυριακές , το ωράριο απασχόλησης θα είναι από τις 20:00μμ έως 07:00πμ.
καθώς και την εικοσιτετράωρη (24) φύλαξη (07:00πμ-07:00πμ) τις επίσημες
αργίες
για το θερινό ωράριο που ισχύει από 01.05ου έως 30.10ου σύνολο δέκα
(10) ωρών από 20:00μμ έως 06:00πμ ανά εικοσιτετράωρο από Δευτέρα έως
& Παρασκευή. Για τα Σάββατα & τις Κυριακές το ωράριο απασχόλησης θα
είναι από τις 20:00μμ έως 07:00πμ. Κατά τις επίσημες αργίες το ωράριο
απασχόλησης θα είναι εικοσιτετράωρη (24) φύλαξη (07:00-07:00)
.
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όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παρούσα, για το χρονικό διάστημα ενός έτους
από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ο οποίος θα βαρύνει τον κ.α.ε. 0429 του
τακτικού προϋπολογισμού του Ε.Α.Κ .Χανίων έτους 2015 και τον προϋπολογισμό
του έτους 2016 για τους μήνες που το αφορά από την υπογραφή της σύμβασης και
μετά.
Τονίζεται ότι το προαναφερόμενο ωράριο είναι στην διακριτική ευχέρεια της
Διοικούσας Επιτροπής να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες που θα
δημιουργούνται, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα συμβατικά δικαιώματα του
αναδόχου.
3. ΧΡΟΝΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
• Οι υπηρεσίες της φύλαξης θα παρέχονται για ένα χρόνο από την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
• Ο τρόπος φύλαξης ανά εγκατάσταση ορίζεται στα εδάφια της παρούσας
4. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
•
Το προσωπικό που θα απασχολείται θα τυγχάνει της έγκρισης του
Ε.Α.Κ.Χανίων.
•
θα πρέπει να αποτελείται από πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε, οι
οποίοι να γνωρίζουν άριστα την Ελληνική γλώσσα, να έχουν την κατά τον
νόμο άδεια εργασίας «προσωπικού ασφαλείας ιδιωτικών επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών ασφαλείας» , ήθος , ευπρεπή εμφάνιση και σωστό
τρόπο συμπεριφοράς.
•
Θα πρέπει να έχουν κατάλληλη γνώση για την φύλαξη και η ηλικία
τους να μην υπερβαίνει το 50ο έτος.
•
Θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον ένα (1) έτος προϋπηρεσία σε θέση
προσωπικού ασφαλείας.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ
Χανιά, 10.8.2015
Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 59 73132 ΑΘΗΝΑ
Αρ.Πρωτ: 639
ΤΗΛ. 28210 54882 – 28210 43188
Email: eakchan@otenet.gr
Προς : Εφημερίδες: Χανιώτικα Νέα - - Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών
Θέμα : Προκήρυξη πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες
προσφορές για την φύλαξη α)όλων των χώρων του σκοπευτηρίου στο Καμπάνι
Ακρωτηρίου Χανίων
&
β) όλων των χώρων πλην αυτών που διαχειρίζεται η αντισφαίριση στο εθνικό
στάδιο Χανίων «Έλενας Βενιζέλου» του εθνικού αθλητικού κέντρου Χανίων
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ, που νομίμως εκπροσωπείται από τον
Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής αυτού,
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
πρόχειρο διαγωνισμό σε ευρώ (€) με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου που θα του
ανατεθεί το έργο της επίβλεψης και φύλαξης α)όλων των χώρων πλην αυτών που
διαχειρίζεται η αντισφαίριση στο εθνικό στάδιο Χανίων «Έλενας Βενιζέλου» του
Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Χανίων που στεγάζονται επί της οδού Ανδρέα
Παπανδρέου 59 (στάδιο) & β) των χώρων που στεγάζονται στο Καμπάνι ακρωτηρίου
(σκοπευτήριο), όπως αναλυτικά περιγράφεται στην διακήρυξη, για το χρονικό
διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
η προϋπολογισθείσα δαπάνη του ανωτέρω έργου δεν μπορεί να υπερβεί τις
πενήντα εννέα χιλιάδες πεντακοσίων ευρώ (59.500,00€) συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α [ή 48.373,99 € πλέον Φ.Π.Α.23% :11.126,01=59.500,00]
Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 3η.9ου .2015 και ώρα
10.00 π.μ. και τόπος, το κτίριο που στεγάζονται τα γραφεία του Ε.Α.Κ.Χανίων , επί
της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 59, στο Στάδιο «Έλενας Βενιζέλου» , όπου και
μπορούν να παραλαμβάνουν την εν λόγω διακήρυξη οι ενδιαφερόμενοι, τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Κουβάτσος Δρακούλης –Αθανάσιος

Κουκλάκης Κυριάκος

35

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ
Χανιά, 10.8.2015
Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 59 73132 ΑΘΗΝΑ
Αρ.Πρωτ: 639
ΤΗΛ. 28210 54882 – 28210 43188
Email: eakchan@otenet.gr

Προς : Εφημερίδες: Χανιώτικα Νέα - - Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών
Θέμα : Δημοσίευση Περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού.

Κύριοι,
Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε την συνημμένη περίληψη διακήρυξης του
Δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την φύλαξη των χώρων στο του
Ε.Α.Κ.Χανίων την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2015.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Κουβάτσος Δρακούλης – Αθανάσιος

Κουκλάκης Κυριάκος

Σημείωση: Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισμού
θα βαρύνει τον μειοδότη.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ
Χανιά, 10.8.2015
Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 59 73132 ΑΘΗΝΑ
Αρ.Πρωτ: 639
ΤΗΛ. 28210 54882 – 28210 43188
Email: eakchan@otenet.gr

Προς : Δήμο Χανίων
Θέμα : Προκήρυξη πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες
προσφορές για την φύλαξη α)όλων των χώρων του σκοπευτηρίου στο Καμπάνι
Ακρωτηρίου Χανίων
&
β) όλων των χώρων πλην αυτών που διαχειρίζεται η αντισφαίριση στο εθνικό
στάδιο Χανίων «Έλενας Βενιζέλου» του εθνικού αθλητικού κέντρου Χανίων
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ, που νομίμως εκπροσωπείται από τον
Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής αυτού,
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
πρόχειρο διαγωνισμό σε ευρώ (€) με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου που θα του
ανατεθεί το έργο της επίβλεψης και φύλαξης α)όλων των χώρων πλην αυτών που
διαχειρίζεται η αντισφαίριση στο εθνικό στάδιο Χανίων «Έλενας Βενιζέλου» του
Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Χανίων που στεγάζονται επί της οδού Ανδρέα
Παπανδρέου 59 (στάδιο) & β) των χώρων που στεγάζονται στο Καμπάνι ακρωτηρίου
(σκοπευτήριο), όπως αναλυτικά περιγράφεται στην διακήρυξη, για το χρονικό
διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
η προϋπολογισθείσα δαπάνη του ανωτέρω έργου δεν μπορεί να υπερβεί τις
πενήντα εννέα χιλιάδες πεντακοσίων ευρώ (59.500,00€) συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α [ή 48.373,99 € πλέον Φ.Π.Α.23% :11.126,01=59.500,00]
Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 3η.9ου .2015, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. και τόπος, το κτίριο που στεγάζονται τα γραφεία του
Ε.Α.Κ.Χανίων , επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 59, στο Στάδιο «Έλενας Βενιζέλου»
, όπου και μπορούν να παραλαμβάνουν την εν λόγω διακήρυξη οι ενδιαφερόμενοι,
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Κουβάτσος Δρακούλης –Αθανάσιος

Κουκλάκης Κυριάκος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ
Χανιά, 10.8.2015
Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 59 73132 ΑΘΗΝΑ
Αρ.Πρωτ: 639
ΤΗΛ. 28210 54882 – 28210 43188
Email: eakchan@otenet.gr

Προς : Δήμο Χανίων

Κύριοι,
Παρακαλούμε όπως αναρτήσετε την συνημμένη περίληψη διακήρυξης
Δημόσιου Επαναληπτικού Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την φύλαξη
α)όλων των χώρων του σκοπευτηρίου στο Καμπάνι Ακρωτηρίου Χανίων
&
β) όλων των χώρων πλην αυτών που διαχειρίζεται η αντισφαίριση στο εθνικό
στάδιο Χανίων «Έλενας Βενιζέλου» του εθνικού αθλητικού κέντρου Χανίων
και μας αποστείλετε αντίστοιχο αποδεικτικό τοιχοκόλλησης.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Κουβάτσος Δρακούλης –Αθανάσιος

Ο Γραμματέας

Κουκλάκης Κυριάκος

