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ΠΡΟΚΛΗΗ 

Προς Κάθε ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορζα 
[ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΡΘΡΑ 116 & 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016] 

 

Ο Οργανιςμόσ μασ ενδιαφζρεται να ανακζςει τθν   προμικειασ μετά  των 
απαιτοφμενων υλικϊν τθν:  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΚΑΣ΄ ΕΠΕΚΣΑΗ 
ΛΤΟΜΕΝΨΝ  ΚΕΡΚΙΔΨΝ ΣΟ ΤΥΙΣΑΜΕΝΟ ΤΠΑΙΘΡΙΟ 
ΘΕΑΣΡΟ ΟΡΕΣΗ ΜΑΚΡΗ 
 

 

 
Ω ΑΝΩΣΕΡΗ ΣΙΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΟΡΙΖΕΣΑΙ ΣΟ ΠΟΟ ΣΩΝ € 24.800,00 

ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΛΟΦΟΤΝΣΟ ΦΠΑ 
 
Για τθν κάλυψθ τθσ ανωτζρω  δαπάνθσ ζχει εκδοκεί : 
α)  θ υπ’ αρικ. 83/2017 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ(AΔΑ: 6ΧΡΓΟΚΡΚ-

ΛΘΧ) 
β) βεβαίωςθ τθσ Οικονομικισ Υπθρεςίασ, επί τθσ ανωτζρω απόφαςθσ (ι 

πρόταςθσ) ανάλθψθσ υποχρζωςθσ, για τθν φπαρξθ διακζςιμου ποςοφ, τθ ςυνδρομι 
των προχποκζςεων τθσ παρ 1α του άρκρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τθ δζςμευςθ ςτο 
οικείο Μθτρϊο Δεςμεφςεων τθσ αντίςτοιχθσ πίςτωςθσ με α/α Β-225 

Παρακαλοφμε να μασ αποςτείλετε ςχετική προςφορά για τα ανωτζρω  
μζχρι τισ 1-6-2017. 

Προσ απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ από διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων των παρ.1 και 2 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016, 
παρακαλοφμε, μαηί με τθν προςφορά ςασ, να μασ αποςτείλετε τα παρακάτω 
δικαιολογθτικά: 

α. Απόςπαςμα ποινικοφ μητρώου. 
αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), θ υποχρζωςθ αφορά τουσ διαχειριςτζσ,  
ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ αφορά τον 

Διευθφνοντα φμβουλο, καθώσ και όλα τα μζλη του Διοικητικοφ υμβουλίου. 
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β. Πιςτοποίηςη καταβολήσ φορολογικών υποχρεώςεων ( Φορολογικι 
ενθμερότθτα είςπραξθσ χρθμάτων από Φορείσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ ι κατάςταςθ 
οφειλϊν ςε ρφκμιςθ και οφειλϊν εκτόσ ρφκμιςθσ από Προςωποποιθμζνθ 
πλθροφόρθςθ TAXIS NET) 

γ. Αςφαλιςτική ενημερότητα ΕΦΚΑ περί καταβολισ αςφαλιςτικϊν 
ειςφορϊν ςε φορείσ Κφριασ Αςφάλιςθσ (άρκρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). 

 
 

                             ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ  
Η παξνύζα ηερληθή πεξηγξαθή, αθνξά ηελ  πξνκήζεηα  κε ηίηιν «Πξνκήζεηα θαη 

ηνπνζέηεζε , ιπνκελσλ θεξθίδσλ ζην ζέαηξν Οξέζηε Μαθξή». 

 

 

ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 
Πξόθεηηαη γηα έλα εκηθπθιηθνύ ζρήκαηνο ππαίζξην ζέαηξν, ζην νπνίν πεξηκεηξηθά 

ηεο ζθελήο, έρνπλ δηαηαρζεί νη θεξθίδεο ησλ ζεαηώλ. Οη θεξθίδεο είλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα, κε επηθάιπςε από θεξακηθά πιαθίδηα-

ηνπβιάθηα. 

                        

 

 

  
 Εικόνα1: Γενικό ϊποψη του θεϊτρου 
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Εικόνα2: Γενικό ϊποψη τησ πλατεύασ και των κερκύδων. 

 

 

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
Με ηελ  πξνηεηλόκελε πξνκήζεηα ηνπνζέηεζεο ιπόκελσλ θεξθίδσλ, ζα απμεζεί ε 

δπλακηθόηεηα ησλ θεξθίδσλ ηνπ ζεάηξνπ, ώζηε λα  εμππεξεηεζνύλ νη απμεκέλεο 

αλάγθεο ζε ρσξεηηθόηεηα ησλ ζεαηώλ.  

 
Εικόνα3: Τριςδιϊςτατη απεικόνιςη των προςτιθϋμενων κερκύδων. 
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Ο θέξνληαο νξγαληζκόο ησλ λέσλ θεξθίδσλ ζα είλαη κεηαιιηθόο κε επηθάιπςε από 

δνκηθή μπιεία. Η θεξθίδα ζα εδξάδεηαη ζε ππάξρνπζα ζεκειίσζε από νπιηζκέλν 

ζθπξόδεκα. 

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΛΙΚΨΝ 
Δνκηθόο ράιπβαο:   S275 

Αγθύξηα:    4.6 

Δνκηθή μπιεία:    C20 

ΥΟΡΣΙΑ ΚΕΡΚΙΔΑ 
Ίδην βάξνο, ζύκθσλα κε ηελ ππθλόηεηα ησλ πιηθώλ 

Κηλεηά θνξηία:    750ριγξ/κ
2
 (ακθηζέαηξα  ρσξίο 

αξηζκεκέλεο ζέζεηο) 

Άλεκνο:     ύκθσλα κε ηνλ επξσθώδηθα  1, 

ηαρύηεηα αλέκνπ 30κ/δι 

εηζκόο:              α=0.24g, q=1.50 

ΔΙΑΣΟΜΕ ΜΕΣΑΛΛΙΚΗ ΚΕΡΚΙΔΑ 
Τπνζηπιώκαηα:    ΗΕΑ140 (αλά πεξίπνπ 4.00κ) 

Κεθιηκέλεο δνθνί:              ΗΕΑ120 (αλά πεξίπνπ 1.33κ) 

Δνθνί επί ησλ ζηύισλ:   ΗΕΑ140 

Αληηαλέκηα:               L80x8 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ ΥΕΡΟΝΣΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ 
Ο θέξνληαο νξγαληζκόο ησλ λέσλ θεξθίδσλ ζα είλαη κεηαιιηθόο κε επηθάιπςε από 

δνκηθή μπιεία. Η θεξθίδα ζα εδξάδεηαη ζε ππάξρνπζα ζεκειίσζε από νπιηζκέλν 

ζθπξόδεκα. 
 

 

 
Εικόνα 4: Τμόμα κϊτοψησ του ξυλοτύπου θεμελύωςησ. 
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ΜΕΣΑΛΛΙΚΗ ΚΕΡΚΙΔΑ 
Η κεηαιιηθή θεξθίδα ζπληίζεληαη από πιαίζηα κε ζηύινπο αλά 11.25°, κε ελδηάκεζα πιαίζηα ρσξίο 

ζηύινπο, πξόθεηηαη γηα πιαίζηα ηύπνπ «Π», πνπ δηαηάζζνληαη αθηηληθά αλά 11.25°. Επί ησλ 

θεθιηκέλσλ δνθώλ (θιίζε 60%), ζπγθνιινύληαη γσληέο L40x4, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ 

έδξαζε ησλ μύιηλσλ ηαβιώλ. 

Σν ύςνο ησλ ζηύισλ ΗΕΑ140 ζην ρακειό κέξνο είλαη 60.7cm, ελώ ζην ςειό (πίζσ) ηκήκα, είλαη 

2.425m.  

Η έδξαζε ησλ ζηύισλ γίλεηαη κέζσ κεηαιιηθώλ θνκβνειαζκάησλ πάρνπο 20mm θαη 6 αγθπξίσλ Μ30-

4.6 

 
Εικόνα5: Οψη τυπικών πλαιςύων με υποςτυλώματα. 

 
Εικόνα6: Οψη τυπικων πλαιςύων χωρύσ υποςτυλώματα. 
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ΕΠΙΚΑΛΤΧΗ – ΚΑΘΙΜΑΣΑ 
Σα θαζίζκαηα ησλ θεξθίδσλ δηακνξθώλνληαη από μύιηλεο ηάβιεο δηαηνκήο 

50x250mm, ζύκθσλα κε ηελ επόκελε ιεπηνκέξεηα 

 
Figure 1: Λεπτομϋρεια καθιςμϊτων. 

 
Figure9:  Τριςδιϊςταςη απεικόνιςη ϋδραςησ καθιςμϊτων. 

 

 

ΠΡΟΜΕΣΡΗΕΙ ΤΛΙΚΨΝ 
ΜΕΣΑΛΛΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ: 12.000ριγξ 

 

 ΞΤΛΙΝΑ ΜΑΔΕΡΙΑ 25Υ5εθ: 1250κκ  

 

 
 

 Ο Διευθυντής 

 

Φώτιος Μ. Γκούνης 

ΠΕ/Α΄ 
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