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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 τις κατωτέρω εργασίες για 
διάστημα ενός ημερολογιακού έτους :  

 
α. Καθαρισμού της πισίνας του κολυμβητηρίου με χρήση της ρομποτικής 

σκούπας που διαθέτει το κολυμβητήριο. Απαιτείται τοποθέτηση της σκούπας μετά 

το πέρας του ωραρίου της χρήσης της πισίνας και εξαγωγή αυτής πριν τη νέα χρήση 

αυτής. 

β. Καθαρισμού των  φρεατίων και φίλτρων της πισίνας και του 

αποχετευτικού συστήματος  του κολυμβητηρίου .  

γ. Συντήρηση και επισκευή της ρομποτικής σκούπας  μέχρι του επιπέδου που 

είναι επιτρεπτό από την κατασκευάστρια εταιρεία. 

δ. Ελέγχου καλής λειτουργίας και συντήρησης των μηχανημάτων του 

κολυμβητηρίου και ειδικότερα αντλιών , καυστήρων , συστημάτων χλωρίωσης κ.λ.π.   

ε. Ελέγχου καλής λειτουργίας , συντήρησης και επισκευής  των 

ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων του κολυμβητηρίου. 

Στ. Τοποθέτησης και απόσυρσης του ισοθερμικού καλύμματος της μεγάλης 

κολυμβητικής δεξαμενής του κολυμβητηρίου κατά τους μήνες Σεπτέμβριο έως Μάιο 
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και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Οργανισμούς μας ως προς τις ημέρες και το 

ωρολόγιο πρόγραμμα.  

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τα ανωτέρω  

μέχρι τις 5/06/2019  έως ώρα 15:00 . 

 

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,  

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

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

β. Φορολογική ενημερότητα 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

 

 

 Ο Διευθυντής 

Φώτιος Μ. Γκούνης 

ΠΕΑ’ 
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