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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

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

 
 
 
   Ο Οργανισμός μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών για εργασίες και 

υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων που αφορούν:  

1. Όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις που διαχειρίζεται ο ΔΟΑΠΠΕΧ σύμφωνα   

με την συστατική του πράξη (ΦΕΚ 1673/28-7-2011/τ.Β’) 

2. Όλες τις πολιτιστικές εγκαταστάσεις που διαχειρίζεται ο ΔΟΑΠΠΕΧ 

σύμφωνα με την συστατική του πράξη (ΦΕΚ 1673/28-7-2011/τ.Β’) 

3. Υποστήριξη πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων. 

 

   Οι προς ανάθεση υπηρεσίες και εργασίες είναι οι κάτωθι: 

 

Α. Αντικατάσταση λαμπτήρων και προβολέων των αθλητικών εγκαταστάσεων 

Β. Αντικατάσταση λαμπτήρων και προβολέων των πολιτιστικών εγκαταστάσεων 

Γ. Επιδιόρθωση και αποκατάσταση ηλεκτρολογικών και υδραυλικών βλαβών Κι 

φθορών των αναφερόμενων εγκαταστάσεων στα (1), (2) πεδία της παρούσης 

Δ. Τον καθαρισμό των φρεατίων και των υδρορροών των αναφερόμενων 

εγκαταστάσεων στα (1), (2) πεδία της παρούσης 

Ε. Την συντήρηση, επιδιόρθωση, αντικατάσταση των εκτοξευτήρων ποτίσματος 

των γηπέδων ποδοσφαίρου με φυσικό χλοοτάπητα 

Στ. Συντήρηση ανελκυστήρα Μεγάρου Χορού ( Προαστίου & Μεσσαπίων, 

Χαλκίδα) 

Ζ. Συντήρηση, επισκευή καυστήρων θέρμανσης αθλητικών και πολιτιστικών 

εγκαταστάσεων  

Η. Παροχή υποστήριξης, αρμοδιότητάς του, στις αθλητικές και πολιτιστικές 

εγκαταστάσεις που διοργανώνει ο ΔΟΑΠΠΕΧ, καθώς και στις εκδηλώσεις που 

διοργανώνονται στις αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις που 

διαχειρίζεται ο ΔΟΑΠΠΕΧ. 

 

   Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι κάτοχος τουλάχιστον των κάτωθι αδειών ασκήσεως 

επαγγέλματος: 

1. Ηλεκτροτεχνίτης Α’ ειδικότητας  φωτισμού 

2. Ηλεκτροτεχνίτης Γ’  ειδικότητας κίνησης 
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3. Ηλεκτροτεχνίτης Δ’ ειδικότητας ανελκυστήρων 

4. Ηλεκτροτεχνίτης ΣΤ’ ειδικότητας σταθμών-υποσταθμών-υπόγεια και 

εναέρια δίκτυα 

 

   Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των € 18.000,00 με ΦΠΑ για 

διάρκεια παροχής υπηρεσιών 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα βαρύνει 

τους Κ.Α. 15-6261.002 και Κ.Α. 15-6261.003 του προϋπολογισμού του ΔΟΑΠΠΕΧ των 

οικονομικών ετών 2018 και 2019. 

 
   Για την κάλυψη της ανωτέρω  δαπάνης έχει εκδοθεί : 

α)  η υπ’ αριθ. 2/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Ω7ΘΨΟΚΡΚ-ΣΟΦ). 

β) βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) 

ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των 

προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο 

Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Β-42 και Β-43. 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τα ανωτέρω  μέχρι τις 

10/7/2018 ως τις 12:00. 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 

παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά τους διαχειριστές,  

αβ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

β. Πιστοποίηση καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων ( Φορολογική 

ενημερότητα είσπραξης χρημάτων από Φορείς Γενικής Κυβέρνησης ή κατάσταση οφειλών 

σε ρύθμιση και οφειλών εκτός ρύθμισης από Προσωποποιημένη πληροφόρηση TAXIS NET). 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ περί καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σε 

φορείς Κύριας Ασφάλισης (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

  
 
 

Ο Διευθυντής 
 
 

Φώτιος Μ. Γκούνης 
ΠΕ/Α΄ 
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