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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 ,δυνάμει ηων  διαηάξεων ηου Ν.4412/2016, να αναθέζει ηην 

καηωηέπω υπηπεζία : 

 
α. Κακαριςμοφ τθσ πιςίνασ του κολυμβθτθρίου με χριςθ τθσ ρομποτικισ ςκοφπασ που διακζτει το 

κολυμβθτιριο. Απαιτείται τοποκζτθςθ τθσ ςκοφπασ μετά το πζρασ του ωραρίου τθσ χριςθσ τθσ 

πιςίνασ και εξαγωγι αυτισ πριν τθ νζα χριςθ αυτισ. 

β. Κακαριςμοφ των  φρεατίων και φίλτρων τθσ πιςίνασ και του αποχετευτικοφ ςυςτιματοσ  του 

κολυμβθτθρίου .  

γ. Συντιρθςθ και επιςκευι τθσ ρομποτικισ ςκοφπασ  μζχρι του επιπζδου που είναι επιτρεπτό από 

τθν καταςκευάςτρια εταιρεία. 

δ. Ελζγχου καλισ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των μθχανθμάτων του κολυμβθτθρίου και 

ειδικότερα αντλιϊν , καυςτιρων , ςυςτθμάτων χλωρίωςθσ κ.λ.π.   

ε. Ελζγχου καλισ λειτουργίασ , ςυντιρθςθσ και επιςκευισ  των θλεκτρολογικϊν και υδραυλικϊν 

εγκαταςτάςεων του κολυμβθτθρίου. 

τ. Τοποκζτθςθσ και απόςυρςθσ του ιςοκερμικοφ καλφμματοσ τθσ μεγάλθσ κολυμβθτικισ 

δεξαμενισ του κολυμβθτθρίου κατά τουσ μινεσ Σεπτζμβριο ζωσ Μάιο και ςφφωνα με τισ 

υποδείξεισ του Οργανιςμοφσ μασ ωσ προσ τισ θμζρεσ και το ωρολόγιο πρόγραμμα.  

Η ανώηερη αποδεκηή ηιμή ανέρχεηαι ζηα 15.800,00  € ζυμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
  Για τθν κάλυψθ τθσ ανωτζρω  δαπάνθσ ζχει εκδοκεί : 

α)  θ υπ’ αρικ. 1/03-01-2020  Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ 
 
β) βεβαίωςθ τθσ Οικονομικισ Υπθρεςίασ, επί τθσ ανωτζρω απόφαςθσ (ι πρόταςθσ) 

ανάλθψθσ υποχρζωςθσ, για τθν φπαρξθ διακζςιμου ποςοφ, τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων τθσ 
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παρ 1α του άρκρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τθ δζςμευςθ ςτο οικείο Μθτρϊο Δεςμεφςεων τθσ 
αντίςτοιχθσ πίςτωςθσ με α/α Β-28 

 
Παρακαλοφμε όπωσ προςκομίςετε την οικονομική ςασ προςφορά  ζωσ την Σρίτη 09-06-

2020 
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,  
αβ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ αφορά τον Διευθφνοντα 

φμβουλο, καθώσ και όλα τα μζλη του Διοικητικοφ υμβουλίου. 
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  EΦΚΑ περί καταβολισ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν  ςε φορείσ 
Κφριασ Αςφάλιςθσ (άρκρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

 
  

Ο Διευθυντής 

 

Φώτιος Μ. Γκούνης 
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