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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Δαπάνη: Ο Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου ανακοινώνει   : Προμήθεια και 
τοποθέτηση καλυμμάτων φρεατίων (εσχάρες)  στο Δημοτικό κολυμβητήριο Βόλου» 

 

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

   Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016  

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

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

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

Η πρόσκληση αφορά την     : Προμήθεια και τοποθέτηση καλυμμάτων φρεατίων 
(εσχάρες)  στο Δημοτικό κολυμβητήριο Βόλου» 

  

Προσφορές γίνονται δεκτές  έως την Πέμπτη 21/2/2019 ώρα 12:00µ.µ, στη ∆/νση 
Αθλητισμού  του  Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου µε την ένδειξη: 
Προμήθεια και τοποθέτηση καλυμμάτων φρεατίων (εσχάρες)  στο Δημοτικό 
κολυμβητήριο Βόλου» 

 

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

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δαπάνης.) . Προμήθεια και τοποθέτηση 
καλυμμάτων φρεατίων (εσχάρες)  στο Δημοτικό κολυμβητήριο Βόλου» 

 

Που επισυνάπτεται ,ανέρχεται στο ποσό      743,70          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 

 



Σ ε λ ί δ α  | 3 
 

19/2/2019Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου                                                                                  
Ver. 1.1 
 

 Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:  

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.  

 

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                             ΓΑΛΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Σ ε λ ί δ α  | 4 
 

19/2/2019Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου                                                                                  
Ver. 1.1 
 

                                             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 χ 

4 Τεχνικής – Λοιπής συναφής επιστημονικής υπηρεσίας  

5 Υπηρεσίας  
 

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:  Προμήθεια και τοποθέτηση καλυμμάτων φρεατίων (εσχάρες)  στο Δημοτικό 
κολυμβητήριο Βόλου» 

Τεχνικές  προδιαγραφές  

Προμήθεια και τοποθέτηση καλυμμάτων φρεατίων (εσχάρες)  στο Δημοτικό 
κολυμβητήριο Βόλου» 

ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. 18721/2714/2018/ (Τ.Υ. 109897/2018) έγγραφο της 
Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δ. Βόλου  
 
 
 

 
Με το ανωτέρω σχετικό, ζητήθηκε η αντικατάσταση των σχαρών των φρεατίων 

εξαερισμού του μηχανοστασίου της πισίνας των 25 m του Δημοτικού κολυμβητηρίου 
Βόλου, εξαιτίας της μεγάλης διάβρωσής τους. 

Η υπηρεσία μας, κατόπιν αυτοψίας διαπίστωσε την αναγκαιότητα προμήθειας και 
τοποθέτησης καλυμμάτων φρεατίων (εσχάρες) για την αντικατάσταση των παλαιών 
διαβρωμένων με σκοπό την ασφάλεια των αθλητών, προπονητών κλπ στο χώρο του 
Δημοτικού κολυμβητηρίου που βρίσκεται στη συνοικία “Ν. Δημητριάδα”. 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση: 
Σχαρών συνολικής επιφάνειας 1,36mΧ3,30m, γαλβανισμένων, βαρέως τύπου 

κατασκευασμένων από διαμήκεις λάμες πάχους 3mm και ύψους 40mm, και εγκάρσιες 
ελικοειδείς ράβδους πάχους 7mm.  

Οι εργασίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του κοινού λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV): 44423740-0  

Προμήθεια και τοποθέτηση καλυμμάτων φρεατίων (σχάρες), βαρέως τύπου 
γαλβανισμένων εν θερμώ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124,  σύμφωνα με την μελέτη και τα 
Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ). Κατασκευασμένων από διαμήκεις, ορθογωνικής 
διατομής, λάμες, με ύψος 40mm, πάχος 3mm και με εγκάρσιες ελικοειδείς ράβδους 
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πάχους 7mm. Ο σχηματιζόμενος βρόγχος (καρέ) θα είναι διαστάσεων 34mmx38mm. 
Θα είναι κατασκευασμένα από δομικό χάλυβα S235 JR, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 
10025.  Το γαλβάνισμα θα έχει γίνει εν θερμώ, σύμφωνα με το ISO 1461.  
Η κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σχετικού προτύπου DIN 
24537, και υπό το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.  
Στην τιμή  περιλαμβάνονται:  
• η προμήθεια των σχαρών (οι οποίες θα παρουσιάζουν υψηλή αντίσταση στη 

διάβρωση και μεγάλη αντοχή στα φορτία)  
• η μεταφορά τους επί τόπου του έργου, και 
• η τοποθέτηση και ακριβής ρύθμιση της απαιτουμένης τελικής στάθμης του 

καλύμματος στην επιφάνεια έδρασης.  Η τοποθέτηση θα γίνει με τρόπο που θα 
εξασφαλίζει την εξ ολοκλήρου στήριξη του καλύμματος ώστε να είναι ικανό να 
δεχτεί τα φορτία για τα οποία είναι σχεδιασμένο.  

 
Γενικά 

1. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα καταθέσουν προσφορά  για το σύνολο της 
προμήθειας συμπεριλαμβανομένων και των υλικών και μικροϋλικών που θα 
χρειαστούν, η οποία θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνη με τη μελέτη και 
τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με ποινή αποκλεισμού από τη 
διεκδίκηση της αντίστοιχης  προμήθειας σε περίπτωση μη συμφωνίας. 

2. Επίσης θα υπάρχει μέριμνα  από τον ανάδοχο για την μεταφορά των υλικών 
στους χώρους εφαρμογής τους, καθώς και τον πλήρη καθαρισμό μετά το 
πέρας των εργασιών.  

3. Στις τιμές μονάδος συμπεριλαμβάνεται, δίχως ιδιαίτερη αποζημίωση και η 
μεταφορά, αποθήκευση ή επαναφορά του κινητού εξοπλισμού των χώρων, 
εφόσον απαιτείται για την εκτέλεση της προμήθειας και τοποθέτησης. Σε 
περίπτωση που ο κινητός εξοπλισμός παραμείνει στον χώρο λαμβάνονται από 
τον ανάδοχο τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του. 

4. Πριν την εκτέλεση δύναται να προσκομισθούν δείγματα και πιστοποιητικά 
στην υπηρεσία, εάν αυτό ζητηθεί για την έγκριση των υλικών που θα 
χρησιμοποιηθούν. Απορρίπτεται ασυζητητί κάθε υλικό που η ποιότητά του δεν 
ανταποκρίνεται στο πνεύμα της παρούσας μελέτης. Υλικά που είναι 
ελαττωματικά, αλλοιωμένα, ληξιπρόθεσμα, φθαρμένα, διαβρωμένα ή 
παραποιημένα θα απομακρύνονται με πρωτοβουλία, δαπάνες και ευθύνη του 
αναδόχου. 

5. Η τοποθέτηση θα εκτελεσθεί από έμπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό και ο 
ανάδοχος  θα φέρει την ευθύνη για κάθε ατύχημα οφειλόμενο σε πλημμελή 
λήψη μέτρων ασφαλείας, του εργατοτεχνικού προσωπικού και όσων 
διέρχονται κοντά από τον χώρο εργασίας, γι' αυτό θα μεριμνά για την 
τοποθέτηση σημάτων κινδύνου. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται με δική του 
ευθύνη να μεριμνεί για τις σχετικές αδειοδοτήσεις από αρμόδιους φορείς – 
όταν και εφόσον αυτό απαιτείται. 

6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς αμοιβή να λαμβάνει φωτογραφίες πριν, κατά 
και μετά την εκτέλεση της προμήθειας-τοποθέτησης με δικές του δαπάνες, τις 
οποίες θα παραδώσει σε ηλεκτρονική μορφή. 

7. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη φύλαξη των μηχανημάτων, 
εργαλείων και υλικών στο χώρο καθώς και για κάθε ατύχημα και σε μη 
εργάσιμες ώρες.  
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 Η προμήθεια και τοποθέτηση θα πραγματοποιηθεί με έντεχνο τρόπο. 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η Δ/νση Αθλητισμού για : Προμήθεια και τοποθέτηση καλυμμάτων φρεατίων (εσχάρες)  
στο Δημοτικό κολυμβητήριο Βόλου» 

όπως αναλυτικά αναφέρεται (προμήθεια)ανέρχεται στο ποσό των 
743,70συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων και φόρων, 
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 

 

44423740-0 Προμήθεια και 
τοποθέτηση: 
Σχαρών γαλβανισμένων, 
βαρέως τύπου, 
κατασκευασμένων  από 
διαμήκεις λάμες πάχους 
3mm & ύψους 40 mm 
και εγκάρσιες 
ελικοειδείς ράβδους 
πάχους 7mm, συνολικής 
επιφάνειας 
1,36mX3,30m 

 
 

κιλά 10,20 58,80 599,76 

     Σύνολο 
χωρίς 
ΦΠΑ 

 

599,76 

     ΦΠΑ 24% 143,94 

     Σύνολο με 
ΦΠΑ 

743,70 

 Τα   υπό προμήθεια υλικά   των   εγκαταστάσεων θα παραδοθούν εντός 30 
ημερών 

         Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                        Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                  ΧΡΗΣΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΣ              ΓΑΛΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
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                                                  ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

α/α CPV Περιγραφή Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα Τιμή 

Μονάδος 

Συνολική 
Δαπάνη 

χωρίς ΦΠΑ 

 

44423740-0 Προμήθεια και 
τοποθέτηση: 
Σχαρών γαλβανισμένων, 
βαρέως τύπου, 
κατασκευασμένων  από 
διαμήκεις λάμες πάχους 
3mm & ύψους 40 mm 
και εγκάρσιες 
ελικοειδείς ράβδους 
πάχους 7mm, συνολικής 
επιφάνειας 
1,36mX3,30m 

 
 

κιλά 10,20   

     Σύνολο 
χωρίς 
ΦΠΑ 

 

 

     ΦΠΑ 24%  

     Σύνολο με 
ΦΠΑ 

 

 

Αναγραφή ολογράφως   το Σύνολο με Φ.Π.Α. : 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Οι σχάρες    θα πρέπει  να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Οι σχάρες θα παραδοθούν έγκαιρα  στους χώρους     της Δ/νσης Αθλητισμού   με 
ευθύνη του αναδόχου. 

Ο Προσφέρων 

(υποχρεωτικά υπογραφή και σφραγίδα)                    
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