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Α.Π.: ΔΙΚΤ/2019/266 

Αθήνα, 03.12.2019 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την  «προμήθεια και τοποθέτηση κικλιδώματος στην πρόσοψη καθώς και ζαρντινιέρας, 

αποκατάσταση φθαρμένου κουφώματος αλουμινίου, διαμόρφωση χώρου, για το κτίριο επί 

της οδού Τσαμαδού 7 Αθήνα του Προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΒΑΣΗΣ»  συνολικού προϋπολογισμού 3500,00€,  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

και των πάσης φύσεως φόρων, δαπανών και εξόδων του Aναδόχου,  με την διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης. 

Έχοντας υπ΄ όψη:  

1. Τις διατάξεις : 

α. του άρθρου 56 του Ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ Α΄74/20-03-2013) όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα, μετά την αντικατάσταση του με 

το άρθρο όγδοο της ΠΝΠ της 30.09.2019 “Kατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των 

Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 

145/2019), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4638/2019, καθώς και το άρθρο 13 του 

Ν.4638/2019 (ΦΕΚ Α΄181/18-11-2019), 

β. της υπ΄αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 76288/30-10-2019 απόφασης του Υπουργού Υγείας      

«Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων 

Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ 913/ΥΟΔΔ/1-11-2019) όπως ισχύει μετά τις διορθώσεις ΦΕΚ 

936/ΥΟΔΔ/7.11.2019), 

γ. των άρθρων 40, 41, 42, 43 και 44 του Π.Δ. 148/2007, 

δ. του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016), όπως ισχύει, 

 

2. την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά την 1η συνεδρίαση     της 

7ης Νοεμβρίου 2019 με την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο σε 

συνδυασμό με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά την 2η 

συνεδρίαση της 20ης Νοεμβρίου 2019,  

 

3. την απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΔΑ: Ω9ΕΗΟΡ9Υ-ΛΛ5, ΑΔΑΜ : 19REQ005766699, 

 

το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων -  ΚΕΘΕΑ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΒΑΣΗΣ   σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  

«προμήθεια και τοποθέτηση κικλιδώματος στην πρόσοψη καθώς και ζαρντινιέρας, 

αποκατάσταση φθαρμένου κουφώματος αλουμινίου, διαμόρφωση χώρου, για το κτίριο επί 

της οδού Τσαμαδού 7 Αθήνα του Προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΒΑΣΗΣ,  συνολικού προϋπολογισμού 3500,00€,  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
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και των πάσης φύσεως φόρων, δαπανών και εξόδων του Aναδόχου» σύμφωνα με τους 

Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α,  Οικονομική 

Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, Σχέδια ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ . 

Γενικοί Όροι 

Περιγραφή είδους 

/ποσότητα 

Προμήθεια και τοποθέτηση κικλιδώματος στην πρόσοψη 

καθώς και ζαρντινιέρας, αποκατάσταση φθαρμένου 

κουφώματος αλουμινίου, διαμόρφωση χώρου, για το κτίριο 

επί της οδού Τσαμαδού 7 Αθήνα του Προγράμματος ΚΕΘΕΑ 

ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΒΑΣΗΣ. 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 

/ Σχετικές εγκρίσεις 

 2.822,58€ προ ΦΠΑ    

 3.500,00€ με ΦΠΑ 

 CPV : 45000000-7        

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον  KAE:  1100000000  

του προϋπολογισμού του έτους  2019.     

Σύνταξη προσφοράς Οι  προσφορές  πρέπει να περιέχουν τα εξής:  

1. Τεκμηρίωση του τρόπου ικανοποίησης όλων των 

προϋποθέσεων και απαιτήσεων που παρατίθενται στο 

Παράρτημα A της παρούσης (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ) 

αναλυτική τεχνική περιγραφή συμπληρωμένη και 

υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο.  

2. Συμπληρωμένο το συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Παράρτημα Β’) της παρούσης και 

υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο. 

 

Τεχνικές προδιαγραφές  Όπως ορίζονται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

 

Κριτήριο απευθείας 

ανάθεσης 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Ισχύς προσφορών  Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον εκατόν είκοσι  

(120) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία κατάθεσης 

της προσφοράς. 

Προθεσμία παραλαβής 

προσφορών   

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές 

τους με οποιονδήποτε  τρόπο  στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ 

ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  

στην οδό  Τσαμαδού 7,  Αθήνα,  ΤΚ  10683,  το  αργότερο  μέχρι  

την  Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου  του  2019.      

 

Στην περίπτωση που μέχρι την άνω ημερομηνία δεν έχει 

εκδηλωθεί ενδιαφέρον υποβολής προσφορών στην αρμόδια 

υπηρεσία του ΚΕΘΕΑ, το ΚΕΘΕΑ  θα συνεχίσει τη διερεύνηση 

για συλλογή προσφορών χωρίς περεταίρω ενημέρωση. 

 

Οικονομική Προσφορά Όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’.  

Ανάθεση προμήθειας  / 

Υπογραφή σύμβασης / 

Μετά την κοινοποίηση της απόφασης της απευθείας ανάθεσης 

ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της 
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Δικαιολογητικά  σύμβασης  προσκομίζοντας: 

 

1. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνει ότι δεν έχει 
καταδικαστεί µε αμετάκλητη δικαστική απόφαση για 
κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 
4412/2016. 

Διευκρίνιση: Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους 
του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 
προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους 
του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται από το 
ισχύον καταστατικό ή το ισχύον έγγραφο/πρακτικό 
εκπροσώπησης. 

 

2. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά 

περίπτωση αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική 

ενημερότητα) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

(φορολογική ενημερότητα). Δεν αποκλείεται ο προσφέρων 

οικονομικός φορέας όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 

του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος 

σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

3. Τα κατά περίπτωση αναγκαία έγγραφα σύστασης και  

 εκπροσώπησης,  από τα οποία να προκύπτει: 

 η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψηφίου 

 τα πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την     

υπογραφή τους. 

     

Χρόνος / τόπος παραλαβής 

των ειδών   

Από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

εκτελέσει την προμήθεια έως 31.12.2019  με δικά του μέσα, 

ευθύνη και δαπάνες.   

Τρόπος πληρωμής  Εντός 30 ημερών από την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, 

με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται για την εξόφληση των τιμολογίων να προσκομίσει 

αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας το οποίο να είναι σε 

ισχύ (πρωτότυπο ή ευκρινές αντίγραφο). 

Κρατήσεις στο καθαρό ποσό  Παρακράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (άρθρο 

3, Ν.3580/2007),  φόρος εισοδήματος (άρθρο 64,  Ν.4172/2013) 

, κράτηση 0,07% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων (άρθρο 375, Ν.4412/2016) και κράτησης 0,06% 

υπέρ ΑΕΠΠ(άρθρο 350, Ν.4412/2016) . 

Πληροφορίες  Τηλέφωνο: 2105200800  

Όνομα Υπεύθυνου: Καραπάνου Μαρία 
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Τηλέφωνο: 2109241993  

Όνομα Υπεύθυνου: Κοντονίκα Σταυρούλα (για τεχνικά θέματα)  

 

Ματαίωση πρόσκλησης      Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης, ή/και αναβολής, 

ή/και διακοπής, ή/και επανάληψης με τροποποίηση ή μη των 

όρων και τεχνικών προδιαγραφών ή/και ματαίωσης της 

διαδικασίας, χωρίς οι συμμετέχοντες να έχουν δικαίωμα 

αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

Νομοθεσία  Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας 

εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, 

όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

 

Ο Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΘΕΑ 

Χρήστος Λιάπης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

 

ΕΡΓΟ:                            ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΠΑΡΤΕΡΙΟΥ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ  

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:                             ΤΣΑΜΑΔΟΥ 7, ΕΞΑΡΧΕΙΑ, ΑΘΗΝΑ 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 Το κτήριο στην οδό Τσαμαδού 7 στα Εξάρχεια φιλοξενεί το Δίκτυο Πρόληψης και 

Έγκαιρης Παρέμβασης του ΚΕΘΕΑ. 

 

 Στην όψη του κτηρίου, διαμορφώνεται μια υποχώρηση, στην οποία απαιτείται 

προσθήκη προστατευτικού κικλιδώματος, πίσω από το οποίο θα διαμορφωθεί κτιστό 

παρτέρι για φυτά.    
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2. ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

2α. Γενικά μέτρα 

1. Προστασία όλων των γειτονικών και των υποκείμενων επιφανειών με κατάλληλα 

καλύμματα (αυτοκόλλητη χαρτοταινία, λινάτσες, χαρτόνι, φύλλα νάιλον,) ή η προσεκτική 

μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο έπειτα από συνεννόηση με το προσωπικό,  ώστε να 

εκλείψει κάθε κίνδυνος τραυματισμού ή ρύπανσής τους.   

2. Προστασία –όπως άνω- ή αφαίρεση τυχόν πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού 

(φωτιστικά, στόμια, φρεάτια, σχάρες και λοιπά στοιχεία). Η επανατοποθέτηση ή  

αποκάλυψη των παραπάνω στοιχείων θα γίνει μετά την περάτωση των εργασιών. 

3. Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, τα προϊόντα καθαιρέσεων θα συγκεντρώνονται 

και θα απομακρύνονται. Οι σχολαστικές προεργασίες εξασφαλίζουν την μονιμότητα της 

αποκατάστασης.  

 

2β. Ειδικές απαιτήσεις 

 

Γενικώς  δεν  θα  εκτελούνται  εργασίες  κατασκευής  επιχρισμάτων  υπό  θερμοκρασία  

περιβάλλοντος χαμηλότερη  από  5°C  ή  υψηλότερη  από  35°C.   

 

2γ. Προσωπικό- Εξοπλισμός  

1. Το τεχνικό προσωπικό που θα ασχοληθεί με την εφαρμογή της μεθόδου πρέπει να 

έχει επαγγελματική εμπειρία σε ανάλογα έργα επισκευών και ενισχύσεων. 

2. Το συνεργείο εκτέλεσης των εργασιών θα διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό για 

την έντεχνη και άρτια εκτέλεση των εργασιών που περιγράφονται στις παρακάτω 

παραγράφους. όπως και τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την προσωπική τους ασφάλεια 

(ρούχα ,κράνη ,μπότες) όπως προβλέπεται από το Π.Δ.305/96 (Σχέδιο 

ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζεται στα  προσωρινά ή κινητά εργοτάξια) . 

 

2δ. Εφαρμογή 

Αναλυτικά,  προβλέπεται η παρακάτω πορεία οικοδομικών εργασιών, με βάση την 

περιγραφή των επίσημων άρθρων ΝΑΟΙΚ: 

-  Κτίσιμο ζαρντινιέρας και στηθαίου με δρομική τοιχοποιία και εφαρμογή τριπτού 

επιχρίσματος  



7 
 

 

-    Καθαρισμός και αποκατάσταση φθαρμένου κουφώματος αλουμινίου, στο πίσω μέρος 

της κατασκευής. 

-    Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρού κιγκλιδώματος σε προαύλιο χώρο, στην πρόσοψη 

του κτηρίου, για διαμόρφωση χώρου ζαρντινιέρας.  Προετοιμασία με αντισκωριακή βαφή 

και ελαιοχρωματισμός με χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού. 

Σχέδιο και διατομές σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο και το υπάρχον κιγκλίδωμα εισόδου 

του κτηρίου. 

Διαστάσεις: Κάθετο κιγκλίδωμα: 3,56 x 1,69m. Οριζόντιο κιγκλίδωμα: 3,56 x 0,69m. 

Χρωματισμός: RAL 6027 

Με μια μικρή ανοιγόμενη πόρτα (0,50 x 1,57m) για πρόσβαση στο χώρο της ζαρντινιέρας. 

 

-   Τοποθέτηση φύλλου κόντρα πλακέ θαλάσσης, πάχους 16mm, σε υπάρχον μεταλλικό 

panel. Βαμμένο με χρώμα μαυροπίνακα. Διαστάσεις 0,9χ1,5m. 

-    Κατασκευή και τοποθέτηση σιδερένιας βάσης για 3 ποδήλατα, στον προαύλιο χώρο. 

Βαμμένη και τοποθετημένη. Δεκτές προκατασκευασμένες λύσεις, εφόσον συνάδουν με τον 

διαθέσιμο χώρο. 

-     Προμήθεια κηπευτικού χώματος, δύο υψηλών φυτών,  δύο θάμνων - τοποθέτηση και 

φύτευσή τους  στην ζαρντινιέρα. Επιλογή ειδών με την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής 

Υπηρεσίας. 

 

2ε. Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας  

Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών προκληθεί βλάβη στις 

όμορες κατασκευές, από υπαιτιότητα του συνεργείου που ανέλαβε τη συγκεκριμένη εργασία 

αυτή, θα αποκατασταθεί πλήρως και με δαπάνη του Αναδόχου του έργου. Προϋπόθεση 

για να θεωρηθεί η εργασία περαιωμένη είναι και η αποκατάσταση αυτή που τυχόν χρειαστεί. 

 

 

2στ. Περαίωση εργασιών  

    Η εργασία θεωρείται τελειωμένη όταν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες της παρούσας 

Τεχνικής Περιγραφής και τα πλεονάζοντα υλικά και τα προϊόντα καθαιρέσεων έχουν 
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απομακρυνθεί εκτός ιδιοκτησίας ΚΕΘΕΑ, έχουν αποτεθεί στις θέσεις φόρτωσης και έχουν 

οδηγηθεί στην πλησιέστερη χωματερή. Ο χώρος εκτέλεσης των εργασιών και διακίνησης 

υλικών και προσωπικού θα πρέπει να έχει καθαριστεί.  

                                                   

3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

3α. Έλεγχος  

1. Ελέγχεται η επιπεδότητα των επιφανειών και των διαμορφώσεων με το νέο επίχρισμα, 

οπτικά και με πήχη. 

2. Ελέγχεται η ομοιομορφία και η καλή εφαρμογή του χρώματος των 

αναχρωματισμένων επιφανειών. 

 

3β. Κριτήρια αποδοχής  

1. Οι επιφάνειες δεν εμφανίζουν ρωγμές, είναι επίπεδες, χωρίς εσοχές και σε συνέχεια 

με τις γειτονικές επιφάνειες.  

2. Με την κρούση δεν διαπιστώνονται κενά. Στις περιοχές όπου διαπιστώνονται κενά 

καθαιρείται το επίχρισμα, ανακατασκευάζεται και ακολουθεί επανέλεγχος. 

3. Το χρώμα στις επιφάνειες έχει εφαρμοσθεί ομοιόμορφα και το αποτέλεσμα είναι 

οπτικά ικανοποιητικό.  

 

4. ΌΡΟΙ- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

4α. Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εργασία κατασκευής 

Συνήθεις. 

 

4β. Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων 

Οι εργαζόμενοι θα χρησιμοποιούν τα ακόλουθα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ): 

1. EN 397:1995- Κράνη προστασίας. 

2. EN 388:2003-Γάντια προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων. 

3. EN 168:2001 -Ατομική προστασία οφθαλμών, Μη οπτικές μέθοδοι δοκιμών.  
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5. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ο διαχωρισμός του ισογείου χώρου ομάδας θεραπείας με γυψοσανίδες και ξύλινα 

κουφώματα μετρούμενη για παράδοση ως πλήρης και ολοκληρωμένη περιλαμβάνει τις 

δαπάνες για: 

1. Τη διάθεση του απαιτούμενου εξοπλισμού στο εργοτάξιο 

2. Τη μεταφορά του εξοπλισμού στο εργοτάξιο και τη φύλαξή του 

3. Την προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών 

4. Την πλήρη εκτέλεση των εργασιών, τη χρήση και τη συντήρηση του εξοπλισμού 

5. Τη μεταφορά και συγκέντρωση των προϊόντων καθαιρέσεων και την απόθεσή τους 

στις θέσεις φόρτωσης του εργοταξίου και απομάκρυνση εκτός ιδιοκτησίας ΚΕΘΕΑ. 

6. Τους ελέγχους που προβλέπονται από την παρούσα Τεχνική Περιγραφή του έργου. 

 

6. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν θα αποδεικνύονται 

με κατάλληλο πιστοποιητικό το οποίο θα παρέχεται από τον κατασκευαστή του υλικού και 

το οποίο θα κατατεθεί μαζί με την οικονομική προσφορά. 

2. Τα μέτρα ασφαλείας, κατά την διάρκεια των εργασιών αποτελούν ευθύνη του 

Αναδόχου. 

3. Ισχύουν οι Όροι Συμμετοχής στην Πρόσκληση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Περιγραφή  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

Κτίσιμο ζαρντινιέρας και στηθαίου με δρομική τοιχοποιία και εφαρμογή τριπτού επιχρίσματος   

Καθαρισμός και αποκατάσταση φθαρμένου κουφώματος αλουμινίου  

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρού κικλιδώματος σε προαύλιο χώρο, στην πρόσοψη του 

κτηρίου, για διαμόρφωση χώρου ζαρντινιέρας.  Προετοιμασία με αντισκωριακή βαφή και 

ελαιοχρωματισμός με χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού. Σχέδιο και 

διατομές σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο και το υπάρχον κιγκλίδωμα εισόδου του κτηρίου. 

Διαστάσεις: Κάθετο κιγκλίδωμα: 3,56 x 1,69m. Οριζόντιο κιγκλίδωμα: 3,56 x 0,69m. 

Χρωματισμός: RAL 6027. Με μια μικρή ανοιγόμενη πόρτα (0,50 x 1,57m) για πρόσβαση στο 

χώρο της ζαρντινιέρας. 

 

Τοποθέτηση φύλλου κόντρα πλακέ θαλάσσης, πάχους 16mm, σε υπάρχον μεταλλικό panel. 

Βαμμένο με χρώμα μαυροπίνακα. Διαστάσεις 0,9χ1,5m. 

 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδερένιας βάσης για 3 ποδήλατα, στον προαύλιο χώρο. Βαμμένη 

και τοποθετημένη. Δεκτές προκατασκευασμένες λύσεις, εφόσον συνάδουν με τον διαθέσιμο 

χώρο. 

 

Προμήθεια κηπευτικού χώματος, δύο υψηλών φυτών,  δύο θάμνων - τοποθέτηση και φύτευσή 

τους  στην ζαρντινιέρα. Επιλογή ειδών με την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ(1)  

 ΦΠΑ 24% (2)  

 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1)+(2)  

Παρατήρηση: Συμπεριλαμβάνονται υλικά, μικροϋλικα και εργασία, ώστε να προκύψει το ολοκληρωμένο έργο, έτοιμο 

προς χρήση. 

Στην καθαρή αξία της προσφερόμενης τιμής του αναδόχου θα γίνει, κράτηση 0,07 % υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, 
(Ν.4412/2016), κράτηση 0,06 % υπέρ Α.Ε.Π.Π, (Ν.4412/2016), παρακράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής 
Υγείας (Ν. 3580/2007) ,  καθώς και παρακράτηση  φόρος εισοδήματος  (Ν.4172/2013).  

 Έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας.  

Ο  Προσφέρων 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ -ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 



11 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΣΧΕΔΙΑ (εκτός κλίμακας): 

 

 



12 
 

 


