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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 τισ κατωτζρω εργαςίεσ :  
 
τθν παροχι υπθρεςιϊν για εργαςίεσ και υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ θλεκτρολογικϊν και 
υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων που αφοροφν:  

1. Όλεσ τισ ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ που διαχειρίηεται ο ΔΟΑΠΠΕΧ ςφμφωνα   με τθν 

ςυςτατικι του πράξθ (ΦΕΚ 1673/28-7-2011/τ.Β’) 

2. Όλεσ τισ πολιτιςτικζσ εγκαταςτάςεισ που διαχειρίηεται ο ΔΟΑΠΠΕΧ ςφμφωνα με τθν 

ςυςτατικι του πράξθ (ΦΕΚ 1673/28-7-2011/τ.Β’) 

3. Τποςτιριξθ πολιτιςτικϊν και ακλθτικϊν εκδθλϊςεων. 

 
    Οι προσ ανάκεςθ υπθρεςίεσ και εργαςίεσ είναι οι κάτωκι: 

 
Α. Αντικατάςταςθ λαμπτιρων και προβολζων των ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων 
Β. Αντικατάςταςθ λαμπτιρων και προβολζων των πολιτιςτικϊν εγκαταςτάςεων 
Γ. Επιδιόρκωςθ και αποκατάςταςθ θλεκτρολογικϊν και υδραυλικϊν βλαβϊν Κι φκορϊν 
των αναφερόμενων εγκαταςτάςεων ςτα (1), (2) πεδία τθσ παροφςθσ 
Δ. Σον κακαριςμό των φρεατίων και των υδρορροϊν των αναφερόμενων 
εγκαταςτάςεων ςτα (1), (2) πεδία τθσ παροφςθσ 
Ε. Σθν ςυντιρθςθ, επιδιόρκωςθ, αντικατάςταςθ των θλεκτροβανϊν - εκτοξευτιρων 
ποτίςματοσ των γθπζδων ποδοςφαίρου με φυςικό χλοοτάπθτα 

      τ. Παροχι υποςτιριξθσ, αρμοδιότθτάσ του, ςτισ ακλθτικζσ και πολιτιςτικζσ 
εγκαταςτάςεισ που διοργανϊνει ο ΔΟΑΠΠΕΧ, κακϊσ και ςτισ εκδθλϊςεισ που 
διοργανϊνονται ςτισ ακλθτικζσ και πολιτιςτικζσ εγκαταςτάςεισ που διαχειρίηεται ο 
ΔΟΑΠΠΕΧ. 

 
   Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να είναι κάτοχοσ τουλάχιςτον  άδειασ  
ΕΓΚΑΣΑΣΑΣΗ   ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟΤ  1Η  ΟΜΑΔΑ   Αϋ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ   με  τα  κάτωκι  χαρακτθριςτικά  
για: 
 
1.  Ηλεκτρολογικζσ  Εγκαταςτάςεισ   1θσ  ομάδασ   ,  οι  οποίεσ είναι  ενϋ γζνει  οι εγκαταςτάςεισ  με 
τα  κάτωκι χαρακτθριςτικά: 
Α)  Σάςθ  μεταξφ  αγωγοφ  φάςθσ  -γθσ  μικρότερθ  των  1000V   και 
Β)Ιςχφσ  για  φωτιςμό  και  ςυςκευζσ  (ςυνολικά)  μικρότερθ  των  130  kw  ι  
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Γ)Ιςχφσ  για  μθχανιματα  μικρότερθ  των  150  kw  ι  
Δ)Ιςχφσ  για   παραγωγι,  μεταφορά,   μεταςχθματιςμό και  διανομι  θλεκτρικισ  ενζργειασ  
μικρότερθ  των  150  kw   
     
   Ο προχπολογιςμόσ τθσ δαπάνθσ ανζρχεται ςτο ποςό των € 18.000,00 με ΦΠΑ για διάρκεια 
παροχισ υπθρεςιϊν 12 μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και κα βαρφνει τουσ Κ.Α. 15-
6261.002 και Κ.Α. 15-6261.003 του προχπολογιςμοφ του ΔΟΑΠΠΕΧ των οικονομικϊν ετϊν 2019 και 
2020. 
Για τθν κάλυψθ τθσ ανωτζρω  δαπάνθσ ζχει εκδοκεί : 

α)  θ υπ’ αρικ. 1/2019  Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ(AΔΑ: 63ΒΡΟΚΡΚ-ΓΟΘ)) 
β) βεβαίωςθ τθσ Οικονομικισ Τπθρεςίασ, 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-30 και Β-31 

 
 
Παρακαλοφμε να μασ αποςτείλετε ςχετική προςφορά για τα ανωτζρω  μζχρι την 

Παραςκευή 2/08/2019 
 
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. 
β. Φορολογική ενημερότητα 
γ. Αςφαλιςτική ενημερότητα (άρκρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
δ. Βεβαίωςη εγγραφήσ ςτο οικείο οικονομικό επιμελθτιριο 
 
 

 Ο Διευθυντής 

Φώτιος Μ. Γκούνης 

ΠΕΑ’ 
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