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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Δαπάνη: Ο Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου ανακοινώνει   : 
Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων, κιγκλιδωμάτων και εξοπλισμού 
ασφαλείας στο βοηθητικό γήπεδο του ΕΑΚΒόλου 

   µε την διαδικασία της συλλογής Προσφορών και καλεί τους 
ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύµφωνα µε:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006( ∆.Κ.Κ.)  

3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως 
αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.  

4.Τις Τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της μελέτης που 
επισυνάπτεται.  

Η πρόσκληση αφορά την     : Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων, 
κιγκλιδωμάτων και εξοπλισμού ασφαλείας στο βοηθητικό γήπεδο του 
ΕΑΚΒόλου 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές  έως την Δευτέρα 27/8/2018   ώρα 12:00µ.µ, 
στη ∆/νση Αθλητισμού  του  Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου µε την 
ένδειξη: : Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων, κιγκλιδωμάτων και 
εξοπλισμού ασφαλείας στο βοηθητικό γήπεδο του ΕΑΚΒόλου 

Καραμπατζάκη-Αναπαύσεως , Τ.Κ. 38446., πληροφορίες στα 
τηλ2421071770. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δαπάνης.) . Εργασίες τοποθέτησης 
περιφράξεων, κιγκλιδωμάτων και εξοπλισμού ασφαλείας στο βοηθητικό 
γήπεδο του ΕΑΚΒόλου 

Που επισυνάπτεται ,ανέρχεται στο ποσό    4464,0 ευρώ με Φ.Π.Α 

Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης  είναι : 

α/α Κριτήριο κατακύρωσης 
Επιλέγεται 
το κριτήριο 

με Χ 

1 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  

2 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάση τιμής 
χ 

 

 Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:  
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1. Η οικονοµική προσφορά των συμμετεχόντων θα είναι σε κλειστό φάκελο και 
θα παραδοθεί στην Υπηρεσία.  

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφορά είναι σύμφωνη µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές.  

3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.  

4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις 
τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται .  

5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως 
απαράδεκτη. 

 6. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από φορολογική ενημερότητα, 
ασφαλιστική ενημερότητα και απόσπασμα ποινικού μητρώου,(με αιτιολογία 
για συμμετοχή σε διαγωνισμό)  

 

Η κατακύρωση της Δαπάνης θα γίνει µε απόφαση Προέδρου βάση των 
διατάξεων του N.4412/2016 και του Ν.4441/2016 . 

Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

                      ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                          ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΟΣ 
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                                             ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Η παραπάνω δαπάνες θα χρηματοδοτηθούν από: 

α/α Χρηματοδοτήσεις 
Επιλέγεται 
το κριτήριο 

με Χ 

1 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  

2 Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα  

3 Πρόγραμμα Ιδίων Πόρων  

4 Πρόγραμμα Χρηματοδοτούμενο από ΕΣΠΑ  

5 Τακτικός Προϋπολογισμός X 

 

2. ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ -  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το είδος της δαπάνης (Σύμβασης) ανεξαρτήτως ποσού είναι : Σύμβαση  

α/α Είδος Δαπάνης - Σύμβασης  
Επιλέγεται 
το κριτήριο 

με Χ 

1 Έργου  

2 Μελέτης  

3 Προμήθειας  

4 Τεχνικής – Λοιπής συναφής επιστημονικής υπηρεσίας  

5 Υπηρεσίας X 

 

 

3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης  είναι : 

α/α Κριτήριο κατακύρωσης 
Επιλέγεται 
το κριτήριο 

με Χ 

1 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  

2 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάση τιμής 
X 
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4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Δ/ση Αθλητισμού θα προβεί στην πραγματοποίηση  την κάτωθι διαδικασία για την 
επιλογή αναδόχου :   

α/α Διαδικασία Επιλογής  Αναδόχου 
Επιλέγεται 
το κριτήριο 

με Χ 

1 Ανοιχτή X 

2 Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση  

3 Ανταγωνιστικός Διάλογος  

4 Κλειστή  

5 Συνοπτικός διαγωνισμός  

6 
Σύμπραξη καινοτομίας 

 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ 

Δαπάνη: Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων, κιγκλιδωμάτων και 
εξοπλισμού ασφαλείας στο βοηθητικό γήπεδο του ΕΑΚΒόλου 

 

 Τεχνικές Προδιαγραφές  
         Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι η περίφραξη από 

σιδηροσωλήνες ορθοστάτες  και σύρμα στο βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου 

του Ε.Α.Κ. η οποία είχε κατασκευαστεί εσωτερικά του τοιχίου αντιστήριξης 

που γειτνιάζει με την βασική αθλητική εγκατάσταση και βορειοανατολικά στο 

πίσω μέρος αυτής, συνολικού μήκους 120,00μ.μ. περίπου, αποξηλώθηκε από 

τη θεμελίωση της η οποία αποτελούνταν από μεμονωμένα στοιχεία 

σκυροδέματος στη βάση των σιδηροσωλήνων με αποτέλεσμα την απόκλιση 

των σωλήνων από την κατακόρυφο. Το γεγονός αυτό συνέβη λόγω 

υποχώρησης του εδάφους θεμελίωσης το οποίο αποτελείται από επιχώσεις 

χαλαρών υλικών σε όλο το βάθος όπισθεν του τοιχίου. 

          Επειδή ακριβώς σε όλη την έκταση του εδάφους πίσω από το τοιχίο δεν 

υπάρχει σταθερό και υγιές έδαφος θεμελίωσης, προτείνεται να τοποθετηθούν 

ανά 2,50μ ορθοστάτες (σιδηροσωλήνες) ύψους 3,00μ διαμέτρου Φ60, σε 

μεταλλικές βάσεις  διατομής Π διαστάσεων 0,30μ*0,30μ*0,20μ ύψος και 

πάχους λαμαρίνας 0,0025μ, που θα βιδωθούν με “χτυπητά” μεταλλικά 
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βύσματα στη στέψη του τοιχίου μέσου πλάτους 0,30μ και σε όλο το μήκος 

του, για την αποφυγή στροφών και παραμορφώσεων των ορθοστατών 

(σιδηροσωλήνων) λόγω μεγάλου ύψους και ανεμοπίεσης. 

         Επίσης σε κάθε ορθοστάτη θα πρέπει να τοποθετηθούν αντηρίδες 

γαλβανιζέ γωνία Φ48 που θα βιδωθούν στην εξωτερική πλευρά του τοιχίου. 

      Η πλήρωση μεταξύ των ορθοστατών θα γίνει από συρματόπλεγμα 

πάχους 2,40mm, λωρίδων των δυο (2,00) μ και θα υποστηρίζεται από 

οριζόντια διαμήκη σύρματα ανά 0,50μ.  

1) Σκαρίφημα και ενδεικτικός προϋπολογισμός                                

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

     Σχηματική περιγραφή βάσης  - ορθοστάτη στη στέψη του τοιχίου, με 
διαστάσεις 0,30μ*0,30μ*0,20μ 
ύψος      

 

 

 

 

 

Προϋπολογισμός 

Μήκος  τοιχίου 120μ περίπου 

Θα τοποθετηθούν 48 ορθοστάτες ύψους  3,00μ σιδηροκολλημενοι στην 
μεταλλική βάση Π με βύσματα που εφαρμόζονται εσωτερικά και εξωτερικά 
στις παρειές του τοιχίου / 2,50μ μήκους με αντηρίδες μεταλλικές προς την 
εξωτερική πλευρά.Στα ανοίγματα θα τοποθετηθεί συρματόπλεγμα πλήρωσης/ 
2μ ύψους με οριζόντια διαμήκη σύρματα / 0,50μ (βλ. Ανωτέρω αναλυτική 
περιγραφή). 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η Δ/νση Αθλητισμού για : Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων, 
κιγκλιδωμάτων και εξοπλισμού ασφαλείας στο βοηθητικό γήπεδο του 
ΕΑΚΒόλου 

όπως αναλυτικά αναφέρεται (παροχή)ανέρχεται στο ποσό των  4464,0  € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων και φόρων, 
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ενώ η πληρωμή του αναδόχου  - προμηθευτή θα γίνει µε την έκδοση 
τιμολογίου και εντάλματος πληρωμής από το ανάλογο τμήμα του 
Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου.  

                                       Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

α/α CPV Περιγραφή Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα Τιμή 

Μονάδος 

Συνολική 
Δαπάνη 
χωρίς 
ΦΠΑ 

 45340000-2 

Εργασίες τοποθέτησης 
περιφράξεων, κιγκλιδωμάτων 
και εξοπλισμού ασφαλείας στο 
βοηθητικό γήπεδο του 
ΕΑΚΒόλου 

Μήκος  τοιχίου 120μ περίπου 

Θα τοποθετηθούν 48 
ορθοστάτες ύψους  3,00μ 
σιδηροκολλημενοι στην 
μεταλλική βάση Π με βύσματα 
που εφαρμόζονται εσωτερικά 
και εξωτερικά στις παρειές του 
τοιχίου / 2,50μ μήκους με 
αντηρίδες μεταλλικές προς την 
εξωτερική πλευρά.Στα 
ανοίγματα θα τοποθετηθεί 
συρματόπλεγμα πλήρωσης/ 2μ 
ύψους με οριζόντια διαμήκη 
σύρματα / 0,50μ  

Τρέχον 
μέτρο 

120μ 30 3600,0 

  
 

  
Σύνολο 
χωρίς 
ΦΠΑ 

3.600,0 

     ΦΠΑ 24% 864,0 

     Σύνολο με 
ΦΠΑ 

4.464,0 

Οι εργασίες για  τα   υπό προμήθεια υλικά   των   εγκαταστάσεων θα παραδοθούν εντός 30 
ημερών 

 

         Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                        Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

          ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                  ΧΡΗΣΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΣ                               ΒΛΙΩΡΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

α/α CPV Περιγραφή Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα Τιμή 

Μονάδος 

Συνολική 
Δαπάνη 
χωρίς 
ΦΠΑ 

 45340000-2 

Εργασίες τοποθέτησης 
περιφράξεων, κιγκλιδωμάτων 
και εξοπλισμού ασφαλείας στο 
βοηθητικό γήπεδο του 
ΕΑΚΒόλου 

Μήκος  τοιχίου 120μ περίπου 

Θα τοποθετηθούν 48 
ορθοστάτες ύψους  3,00μ 
σιδηροκολλημενοι στην 
μεταλλική βάση Π με βύσματα 
που εφαρμόζονται εσωτερικά 
και εξωτερικά στις παρειές του 
τοιχίου / 2,50μ μήκους με 
αντηρίδες μεταλλικές προς την 
εξωτερική πλευρά.Στα 
ανοίγματα θα τοποθετηθεί 
συρματόπλεγμα πλήρωσης/ 2μ 
ύψους με οριζόντια διαμήκη 
σύρματα / 0,50μ  

Τρέχον 
μέτρο 

120μ   

  
 

  
Σύνολο 
χωρίς 
ΦΠΑ 

 

     ΦΠΑ 24%  

     Σύνολο με 
ΦΠΑ 

 

 

Αναγραφή ολογράφως   το Σύνολο με Φ.Π.Α. : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Οι εργασίες για Τα υλικά (ορθοστάτες κ.α)    θα πρέπει  να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές. 
Οι εργασίες για Τα υλικά (ορθοστάτες κ.α)    θα παραδοθούν έγκαιρα  στους χώρους     της 
Δ/νσης Αθλητισμού   με ευθύνη του αναδόχου. 

Ο Προσφέρων 

(υποχρεωτικά υπογραφή και σφραγίδα)                    


