
 

1 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                       
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ      
 
Ταχ. Δνση : Καραολή & Δημητρίου 38Α              
Ταχ. Κώδικας : 190 02 - Παιανία Αττικής                                     
Τηλέφωνο : 213-2016028, -2132030702        
FAX     : 210-6659822                 
E-mail       : paodip@0155.syzefxis.gov.gr  
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ –ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ». 

  
Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ», προτίθεται να 

προβεί  στην απευθείας ανάθεση της συντήρησης –επισκευής αποδυτηρίων κλειστού γηπέδου 
Παιανίας.  

Η δαπάνη της ανωτέρω συντήρησης περιγράφεται αναλυτικά στην υπ΄ αριθμ. 19/2018 
σχετική μελέτη και στο υπ΄αριθμ. 480/12.09.18 πρωτογενές αίτημα μας και το οποίο επισυνάπτεται 
προς ενημέρωσή σας. Η δαπάνη έχει συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό ύψους  μέχρι του 
ύψους των 23.997,72 € συμπερ/μένου του  Φ.Π.Α. 24%,  θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και θα 
βαρύνει το οικον. έτος 2018, τον κωδικό αριθμό  (Κ.Α.) 15-6261.002 των εξόδων του ισχύοντος  
προϋπολογισμού του Π.Α.Ο.ΔΗ.Π, οικον. έτους 2018. 
 Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο γραφείο του Νομικού Προσώπου στη 
Δημοτική Ενότητα Γλυκών Νερών (Σμύρνης & Όθωνος 15–Γλυκά Νερά   Τ.Κ. 153 54  2ος όροφος, 
πληροφορίες:213 -2016029, e-mail: paodip@0155.syzefxis.gov.gr), τις εργάσιμες μέρες και ώρες  
μέχρι την Δευτέρα 17.09.2018 και ώρα 9:00. π.μ. 
 Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή). 
 Η κατακύρωση του αποτελέσματος θα γίνει με Απόφαση Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα του άρθρου 118 & του άρθρου 209 παρ. 9 του Ν. 3463/2006 ως 
ισχύουν.  
 

 Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73, της παρ.2 & 3 του άρθρου 80 του 
Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την οικονομική προσφορά, να μας προσκομίσετε τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου 

Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις 

ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Φορολογική ενημερότητα 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα  
Σε περίπτωση  νομικών προσώπων, αφορά το νομικό πρόσωπο και όχι τα 
φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν 
εργασιακή σχέση με την εταιρεία. 
Σε περίπτωση φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων), αφορά και όσους 
είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε οποιονδήποτε 
ασφαλιστικό  

 

Συνημμένα:   

1. Πρωτογενές αίτημα (με την σχετική 19/2018 μελέτη) 
2.Υπόδειγμα προσφοράς 

Ο Πρόεδρος  
του Διοικητικού Συμβουλίου 

 
Παναγιώτης Δ. Σιδέρης 

(Δημ. Σύμβουλος) 
 

Παιανία  14.09.2018 
Αριθμ. Πρωτ. : 485                 

ΠΡΟΣ:  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ                                                  
 
 
ΘΕΜΑ : ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ 
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ   ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ. 

 

  Κατόπιν αιτήματος Προέδρου περί άμεσης αναγκαιότητας συντήρησης–επισκευής 

αποδυτηρίων του κλειστού γηπέδου στη Δημ. Ενότητα Παιανίας (υφιστάμενοι χώροι υγιεινής 

για το κοινό - WC, καθώς και του αποδυτηρίου των αθλητών), λόγω της παλαιότητας των 

σχετικών εγκαταστάσεων και της μεγάλης φθοράς που έχουν υποστεί,  συνετάχθη η υπ΄ 

αριθμ. 19/12.09.2018 σχετική μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία του οικείου Δήμου,  ώστε να 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι χώροι αυτοί με ασφάλεια από τους αθλητές και το κοινό. 

 

 Σύμφωνα με την σχετική μελέτη, η εκτιμώμενη συνολική  δαπάνη  για την υλοποίηση του 

εν λόγω συμβατικού αντικειμένου για τη συντήρηση –επισκευή των WC του κοινού και του 

αποδυτηρίου των αθλητών (προμήθεια ειδών υγιεινής & λοιπών εξαρτημάτων, πλακιδίων,   

χρωμάτων κ.λπ., εργασίες τοποθέτησης, αποξήλωσης, μικροκαθαιρέσεις, μερεμέτια 

επιχρισμάτων, χρωματισμοί επιφανειών κλπ.,) ανέρχεται στο ύψος των  23.997,72 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (19.353,00 + Φ.Π.Α. 24%: 4.644,72 €),  θα  καλυφθεί από 

ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον ισχύοντα προϋπολογισμό έτους 2018 του Νομικού 

Προσώπου και συγκεκριμένα την  εξειδικευμένη   εγγεγραμμένη πίστωση ύψους 24.000,00 €, 

στον  Κ.Α.Δ. 15-6261.002 με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΗΠ. 

ΠΑΙΑΝΙΑΣ».   

   

 

  

Αναλυτικά τα στοιχεία  της υπ΄αριθμ. 19/2018 μελέτης της Τ.Υ. του οικείου Δήμου, έχουν ως 

ακολούθως: 
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Παιανία 13.09.2018 
Αριθμ. Πρωτ : 480 
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…………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ:     Π.Α.Ο.ΔΗ.Π. 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ» 

 

 ( KA : 15-6261.002 )         

 CPV:   45259000-7                                                                          

 

 

ΠΡΟΫΠ. :    23.997,72 € μαζί με το Φ. Π. Α. 

 

                                                                                          

                

  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ:    19/2018                             

Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ  

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2018 

 

 

 

  



 

4 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά στη συντήρηση – επισκευή αποδυτηρίων κλειστού γηπέδου Παιανίας και 

θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6261.002 του Π.Α.Ο.ΔΗ.Π, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 24.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., των εξόδων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. Ο 

προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 23.997,72€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που 

είναι 4.644,72€ (ποσοστό 24% της συνολικής δαπάνης). Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 

116, 118 και 120 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ειδών υγιεινής και υδραυλικών ειδών, με την εργασία 

τοποθέτησης τους, για τη συντήρηση και επισκευή των υφιστάμενων χώρων υγιεινής για το κοινό και 

του ενός αποδυτηρίου αθλητών του κλειστού γυμναστηρίου που βρίσκεται στο Αθλητικό Κέντρο 

Παιανίας. 

Λόγω της παλαιότητας των εγκαταστάσεων και της μεγάλης φθοράς που έχουν υποστεί, είναι 

απαραίτητη η αναβάθμιση των ανωτέρω χώρων, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια 

από τους αθλητές και το κοινό. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Οι απαιτούμενες προμήθειες αναλύονται ως εξής: 

1) προμήθεια ειδών υγιεινής και λοιπών εξαρτημάτων στα WC κοινού και αποδυτηρίου 

αθλητών. Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται η προμήθεια ενός νιπτήρα διαστάσεων 62x52 εκ. με 

καθρέπτη και μπαταρία για ΑΜΕΑ, ενός μπράτσου στήριξης για ΑΜΕΑ, μιας μπαταριάς ντουζ  και μιας 

λεκάνης χαμηλής πιέσεως με κατάβαση από πορσελάνη για ΑΜΕΑ. Στον προθάλαμο των WC ανδρών 

απαιτούνται 3 ουρητήρια τοίχου με βαλβίδες χρωμέ και σιφώνια ΕΣ, 2 νιπτήρες διαστάσεων 75x50 

εκ. με καθρέπτες 62x52 εκ και μπαταρίες μιας οπής κρύου νερού, ενώ στα WC ανδρών απαιτούνται 2 

λεκάνες χαμηλής πιέσεως με κατάβαση από πορσελάνη. Στον προθάλαμο των WC γυναικών 

απαιτούνται 2 νιπτήρες διαστάσεων 62x52 εκ. με καθρέπτες 62x52 εκ και μπαταρίες μιας οπής κρύου 

νερού, ενώ στα WC γυναικών απαιτούνται 2 λεκάνες χαμηλής πιέσεως με κατάβαση από πορσελάνη. 

Στο αποδυτήριο αθλητών απαιτούνται 2 ουρητήρια τοίχου με βαλβίδες χρωμέ και σιφώνια ΕΣ, 2 

νιπτήρες διαστάσεων 62x52 εκ. με καθρέπτες 62x52 εκ και μπαταρίες μιας οπής κρύου νερού, 6 

μπαταρίες ντουζ ζεστού-κρύου νερού, 6 κεφαλές ντουζ χρωμέ τοίχου και μια λεκάνη χαμηλής πιέσεως 

με κατάβαση από πορσελάνη. 

 

2) προμήθεια πλακιδίων δαπέδου και τοίχου στα WC κοινού και αποδυτηρίου αθλητών.  Πιο 

συγκεκριμένα, για τα δάπεδα προτείνονται πλακίδια διαστάσεων 60x20 εκ ενδεικτικά σειράς 

Μαχοεγουντ οακ ενώ στους τοίχους προτείνονται πλακίδια διαστάσεων 33x55 εκ ενδεικτικά σειράς 

Studio Malfil.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 23.997,72€  με φ.π.α 24%            
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3) εργασίες τοποθέτησης, μερεμετιών επιχρισμάτων, χρωματισμών επιφανειών, 
μικροκαθαιρέσεις, προσαρμογές, αποξηλώσεις, κλπ. στα WC κοινού και αποδυτηρίου 
αθλητών. 
Στις εργασίες χρωματισμού περιλαμβάνονται: 
i) Η προετοιμασία των επιχρισμένων επιφανειών τοίχων, για τον ελαιοχρωματισμό των. 

Δηλαδή, η αποκατάσταση των επιφανειών επιχρισμάτων, η τυχόν αφαίρεση των ανωμαλιών, 
ο καθαρισμός, η λείανση των επιφανειών με γυαλόχαρτο, το αστάρωμα με κατάλληλα υλικά 
ακρυλικής ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού μικρομοριακού υλικού βάσεως νερού, με αντοχή 
στα αλκάλια. 

ii) Ο χρωματισμός επί επιφανειών επιχρισμάτων τοίχων ή σκυροδεμάτων, με υδατικής 

διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως, σε δύο 

διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Περιγραφή 
Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσό-
τητα 

Τιμή 
Μονάδας  

Δαπάνη σε  
€ 

1. λεκάνη χαμηλής πιέσεως ΑΜΕΑ  Τεμχ 1 374,00 374,00 

2. καζανάκι χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη Τεμχ 1 240,00 240,00 

3. νιπτήρας διαστάσεων  62x52 εκ ΑΜΕΑ Τεμχ 1 317,00 317,00 
4.  μπαταρία νιπτήρος ΑΜΕΑ Τεμχ 1 245,00 245,00 

5.  μπαταρία ντουζ ΑΜΕΑ Τεμχ 1 270,00 270,00 
6.  καθρέπτης νιπτήρος ΑΜΕΑ 62x52 εκ Τεμχ 1 230,00 230,00 

7.  μπράτσο στήριξης ΑΜΕΑ χρωμέ Τεμχ 1 115,00 115,00 
8.  ουρητήρια τοίχου με βαλβίδες αυτόματες και σιφώνια 

ΕΣ 
Τεμχ 5 230,00  1.150,00 

9. λεκάνες χαμηλής πιέσεως  Τεμχ 5 160,00 800,00 

10.  κατάβαση από πορσελάνη Τεμχ 5 90,00 450,00 
11.  νιπτήρες διαστάσεων  75x50 εκ Τεμχ 2 140,00 280,00 

12. νιπτήρες διαστάσεων 62x52 εκ Τεμχ 4 120,00 480,00 

13.  μπαταρίες νιπτήρος μια οπής κρύου Τεμχ 6 45,00 270,00 
14.  καθρέπτες νιπτήρος Τεμχ 6 75,00 450,00 

15. μπαταρίες ντουζ ζεστου-κρύου  Τεμχ 6 110,00 660,00 
16.  κεφαλές ντουζ τοίχου χρωμέ Τεμχ 6 120,00 720,00 

17. πλακίδια 60x 20 εκ.  μ2 62 26,00 1.612,00 
18.  πλακίδια 35x 55 εκ. μ2 125 25,00  3.125,00 

19. κόλλα πλακιδίων  Κgr 1.350 0,78 1.053,00 

20.  στόκος πλακιδίων Κgr 225 1,92 432,00 
21. χρώματα Κgr 160 7,00 1.120,00 

 Σύνολο υλικών 14.393,00 
22. εργασίες τοποθέτησης, μερεμετιών επιχρισμάτων, 

χρωματισμών, επιφανειών, μικροκαθαιρέσεις, 
προσαρμογές, αποξηλώσεις υφιστάμενου 
εξοπλισμού, κλπ.  

Τεμχ. 1,00 4.960,00 4.960,00 

 Σύνολο εργασιών 4.960,00 

Σύνολο υλικών και εργασιών 19.353,00 

ΦΠΑ 24% 4.644,72 

Συνολική δαπάνη 23.997,72 
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i. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί ειδικευμένο και έμπειρο εργατικό προσωπικό. 

ii. Ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται άμεσα με τις υποδείξεις της επίβλεψης που θα ορισθεί από 

τις υπηρεσίες του δήμου. 

iii. Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε  υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου προς τις εντολές 

και οδηγίες της οποίας οφείλει συμμόρφωση, ευρισκόμενος σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και 

η εκτέλεση της εργασίας του. 

iv. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις περί κανόνων ασφαλείας. 

v. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί κατά την εκτέλεση 

των εργασιών και οφείλει να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας για την προστασία 

του προσωπικού, των μηχανημάτων, εγκαταστάσεων κ.λπ..   

vi. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος εάν το προσωπικό, καθώς και τα  μηχανήματα και 

λοιπά μέσα τα οποία θα χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των εργασιών, πληρούν τα προβλεπόμενα από 

την κείμενη νομοθεσία, καθώς και αν εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία μέτρα 

προστασίας και ασφάλειας. 

vii. Το πάσης φύσεως και ειδικότητας προσωπικό για την εκτέλεση του έργου αμείβεται και 

ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση 

ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να κατέχουν 

νόμιμη άδεια εργασίας, η οποία θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ειδών υγιεινής και υδραυλικών ειδών, με την εργασία 

τοποθέτησης τους, για τη συντήρηση και επισκευή των υφιστάμενων χώρων υγιεινής για το κοινό και 

του ενός αποδυτηρίου αθλητών του κλειστού γυμναστηρίου που βρίσκεται στο Αθλητικό Κέντρο 

Παιανίας. 

Η δαπάνη του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης ανέρχεται σε καθαρή αξία 

19.353,00€, πλέον του Φ.Π.Α 24% ποσού 4.644,72€, ήτοι συνολικά  23.997,72€, και θα βαρύνει τον 

προϋπολογισμό του Π.Α.Ο.ΔΗ.Π οικονομικού έτους 2018 και συγκεκριμένα τον κωδικό Κ.Α. 15-

6261.002. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Συμβατικά στοιχεία της σύμβασης κατά σειρά ισχύος είναι τα ακόλουθα: 

 1. Το συμφωνητικό 

 2.H παρούσα μελέτη 

 3. Η προφορά του αναδόχου 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1) Οι διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/2006) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 
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2) Οι διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

3) Οι διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010) 

4)  Οι διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 

145/τ.Α’/05-08-2016. 

5) Οι διατάξεις του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 τεύχος Α-) 

 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». 

6) Οι διατάξεις του Ν.3861 (ΦΕΚ 11/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

7)  Οι διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ.  143 Α/2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».  

8) Οι διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

όπως ισχύει. 

9) Oι διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως σήμερα ισχύει  

(ΦΕΚ 114/τ. Α΄/2006). 

10) Oι διατάξεις του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 τ. Α΄/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – 

Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική 

διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11) Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και 

του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 

φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν 

δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Οι προσφέροντες πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού: 

(1). Οικονομική προσφορά, η οποία θα είναι συνταγμένη με την ίδια αρίθμηση  και σειρά όπως στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

(2). Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία  ο προσφέρων θα δηλώνει όλους τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 

προσωπικό, τόσο για κύρια όσο και για επικουρική ασφάλιση.  

 (3). Πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής (όλων των οργανισμών ασφάλισης που δηλώνει στην υπεύθυνη 

δήλωση της προηγούμενης παραγράφου) από τα οποία προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος ως 

προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) .  

Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι 

ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως την ημερομηνία 

υποβολής των δικαιολογητικών . 

(4). Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι  ο προσφέρων είναι ενήμερος  ως 

προς τις υποχρεώσεις καταβολής φόρων. 
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Το παραπάνω πιστοποιητικό χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως  την ημερομηνία υποβολής 

των δικαιολογητικών . 

(5). Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι ότι δεν προκύπτουν 

λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με τη παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Το απόσπασμα αυτό 

πρέπει να  έχει εκδοθεί  το πολύ έξι  (6) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των 

δικαιολογητικών . 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά ιδίως: 

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών τους διαχειριστές, 

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτού. 

δ) Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων  η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα φυσικά 

πρόσωπα που έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νομοθεσία που διέπονται. 

Εάν από το υποβληθέν  ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος  για το οποίο 

καταδικάστηκε θα πρέπει να επισυνάπτονται και οι αντίστοιχες καταδικαστικές αποφάσεις. 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από το προσφέροντα (σε περίπτωση νομικού προσώπου από 

τον νόμιμο εκπρόσωπο) και δεν απαιτείται βεβαίωση  του γνησίου της υπογραφής.  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση  .  

Κατά τα λοιπά (όσον αφορά το τύπο των δικαιολογητικών ) ισχύει ο ν. 4250/2014 αναφορικά με την 

κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων σε διαγωνισμούς 

δημοσίων συμβάσεων και διευκρινίζονται δε σχετικά τα εξής: 

-Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των 

πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις 

υπηρεσίες και τους φορείς της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρ. 1 του ν. 4250/2014. Σημειωτέον ότι η 

παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (π.χ. πληρεξούσια, ένορκες 

βεβαιώσεις κ.ο.κ.) για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων 

αντιγράφων.  

-Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την 

προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής και έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 36 παρ. 2 β’ του Κώδικα Δικηγόρων    

(ν. 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν οι απαιτήσεις υποβολής 

δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς 

συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες. 

-Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα 

από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρ. 36 παρ. 2 β’ του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013), καθώς και ευκρινή 
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φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και 

φορείς της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρ. 1 του ν. 4250/2014. 

-Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή 

νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους 

διαγωνιζομένους. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Κριτήριο κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/2016, αποτελεί η πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά που θα προσδιοριστεί αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

στο σύνολο των εργασιών . Η τιμή προσφοράς δε μπορεί να υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

Η ανάθεση θα γίνει απευθείας σε οικονομικό φορέα επιλογής του Π.Α.Ο.ΔΗ.Π, σύμφωνα με   άρθρο 2 

παρ.1 στοιχείο 31 και το άρθρο 118  του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΧΡΟΝΟΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

H Διάρκεια της σύμβασης θα είναι για (1) μήνα από την υπογραφή της,  με δικαίωμα παράτασης 

κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών, χωρίς καμία αλλαγή των όρων που θα αναφέρονται στη σύμβαση. 

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν 

λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα 

παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Οι υποχρεώσεις του ανάδοχου αναγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Έκθεση και Τεχνική Περιγραφή 

της παρούσης μελέτης. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΕΚΤΕΛΕΣΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

Η εκτέλεση και παραλαβή των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ- ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Η έκπτωση του αναδόχου και τυχόν ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σύμφωνα με το Ν.4412/2016 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)». 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο:  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Στον ανάδοχο καταβάλλεται το αντίστοιχο συμβατικό ποσό της πραγματοποιηθείσας εργασίας με 

βάση την οικονομική προσφορά του. Η καταβολή της καθορισμένης σύμφωνα με τη σύμβαση αμοιβής 

μπορεί να γίνεται και τμηματικά, μετά το πέρας πιστοποιημένων εργασιών από την επίβλεψη, ανάλογα 

με την παράδοση των εργασιών. Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση αλλά παραμένουν 

σταθερές και αμετάκλητες καθ' όλη τη χρονική διάρκεια που θα εκτελείται η εργασία. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
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εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα 

που ορίζεται σαν χρόνος παράδοσης της εργασίας, υπάρξουν αυξήσεις οποιουδήποτε κόστους και από 

οποιοδήποτε λόγο στην τιμή μονάδας. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο:  ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη κλπ. Ο Φ.Π.Α. 

βαρύνει το Δήμο. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κατά την εκτέλεση Δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις Ν.4412/2016  , β) οι όροι της 

σύμβασης και της μελέτης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας σύμφωνα με το άρθρο 129 του 

Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08.08.2016). 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ        ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

     ΠΑΙΑΝΙΑ     12 / 09 /2018                                                                    ΠΑΙΑΝΙΑ      12/ 09 /2018 

     Η Πρ/νη Δ/νσης  Τ.Υ.     

                                                                                                                       ΜΟΙΡΣΓΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

  ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ                                                                     ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.            
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Αφού έλαβα γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο υπ΄ αριθμ. πρωτ. 
480/12.09.2018 πρωτογενές αίτημα, τις οποίες αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, σας υποβάλλω την σχετική 
οικονομική προσφορά μου, ως ακολούθως:  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ». 

( Αριθμ.  πρωτ. 485/14.09.2018 σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος) 

  ΠΡΟΣ:ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ –ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 
Υπόψη Προέδρου κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΙΔΕΡΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  
Α.Φ.Μ.-Δ.Ο.Υ.  
ΤΗΛ./FAX:  EMAIL: 

2 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Περιγραφή 
Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσό-
τητα 

Τιμή 
Μονάδας  

Δαπάνη σε  
€ 

1. λεκάνη χαμηλής πιέσεως ΑΜΕΑ  Τεμχ 1   

2. καζανάκι χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη Τεμχ 1   

3. νιπτήρας διαστάσεων  62x52 εκ ΑΜΕΑ Τεμχ 1   

4.  μπαταρία νιπτήρος ΑΜΕΑ Τεμχ 1   

5.  μπαταρία ντουζ ΑΜΕΑ Τεμχ 1   

6.  καθρέπτης νιπτήρος ΑΜΕΑ 62x52 εκ Τεμχ 1   

7.  μπράτσο στήριξης ΑΜΕΑ χρωμέ Τεμχ 1   

8.  ουρητήρια τοίχου με βαλβίδες αυτόματες και σιφώνια ΕΣ Τεμχ 5   

9. λεκάνες χαμηλής πιέσεως  Τεμχ 5   

10.  κατάβαση από πορσελάνη Τεμχ 5   

11.  νιπτήρες διαστάσεων  75x50 εκ Τεμχ 2   

12. νιπτήρες διαστάσεων 62x52 εκ Τεμχ 4   

13.  μπαταρίες νιπτήρος μια οπής κρύου Τεμχ 6   

14.  καθρέπτες νιπτήρος Τεμχ 6   

15. μπαταρίες ντουζ ζεστου-κρύου  Τεμχ 6   

16.  κεφαλές ντουζ τοίχου χρωμέ Τεμχ 6   

17. πλακίδια 60x 20 εκ.  μ2 62   

18.  πλακίδια 35x 55 εκ. μ2 125   

19. κόλλα πλακιδίων  Κgr 1.350   

20.  στόκος πλακιδίων Κgr 225   

21. χρώματα Κgr 160   

 Σύνολο υλικών  

22. εργασίες τοποθέτησης, μερεμετιών επιχρισμάτων, 
χρωματισμών, επιφανειών, μικροκαθαιρέσεις, 
προσαρμογές, αποξηλώσεις υφιστάμενου εξοπλισμού, 
κλπ.  

Τεμχ. 1,00   

 Σύνολο εργασιών  

Σύνολο υλικών και εργασιών  

ΦΠΑ 24%  

Συνολική δαπάνη  

 

 

 

 

    Ημερομηνία……/09/2018 
Ο προσφέρων 

 

 

Υπογραφή, Σφραγίδα  


