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 Προβατώνας 28/11/2019 

                Αρ.Πρωτ. 548 

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για διαµόρφωση του WC για πρόσβαση από ΑΜΕΑ στο 

ισόγειο του κτιρίου της ∆ηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε  µε πόρους του υποµέτρου 19.4 του ΠΑΑ 

2014-2020 του Τοπικού Προγράµµατος CLLD Leader 2014-2020 Κεντρικού και Νοτίου Έβρου.  

 

 

1. Γενικό Πλαίσιο- Αναφοράς  

 

Η ∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε-Ανώνυµη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ, µε έδρα στον Προβατώνα του 

∆ήµου Σουφλίου  λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε µε το 

Ν.4548/18 και διέπεται από το Ν.3463(ΦΕΚ Ά 114/08.06.2006). Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού 

Προγράµµατος  CLLD Leader 2014-2020 του Κεντρικού και Νοτίου Έβρου του Μέτρου 19 – Τοπική 

Ανάπτυξη µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) του ΠΑΑ 2014-2020 και της Προτεραιότητας 4 

του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 τα οποία συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α), το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας και από Εθνικούς Πόρους δύναται 

βάσει του ΦΕΚ 2747/’B/4-8-2017 (Πλαίσιο υλοποίησης υποµέτρου 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές 

δαπάνες και την εµψύχωση») να προβεί σε διαµόρφωση του WC για πρόσβαση από ΑΜΕΑ στο ισόγειο 

του κτιρίου της ∆ηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε. 

 

2. Προϋπολογισµός- Επιµετρήσεις- Τεχνικές Περιγραφές- Προδιαγραφές  

Αναλυτικά:  

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

1 
Καθαιρέσεις ξύλινων 
θυρών  

µ2 4,88 5,00 24,40 5,86 30,26 

2 
Καθαιρέσεις 
πλινθοδοµής 

µ2 10,29 5,00 51,45 12,35 63,80 

3 
Καθαιρέσεις πλακιδίων 
τοίχων 

µ2 22,22 5,00 111,10 26,66 137,76 
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4 

Επενδύσεις τοίχων µε 
πλακίδια κεραµικά  
σύµφωνα µε την τεχνική 
περιγραφή 

µ2 24,20 25,00 605,00 145,20 750,20 

5 

Επενδύσεις δαπέδων µε 
πλακίδια κεραµικά 
σύµφωνα µε την τεχνική 
περιγραφή 

µ2 10,15 25,00 253,75 60,90 314,65 

6 Πλαστικά επί τοίχου µ2 14,82 4,00 59,28 14,23 73,51 

7 

Ύδρευση-αποχέτευση 
λουτρού ή wc 
(Σωληνώσεις, Συνδέσεις 
/ τοποθέτηση ειδών 
υγιεινής) και 
αποκατάσταση η/µ 
εγκαταστάσεων 

αποκ 1,00 700,00 700,00 168,00 868,00 

8 
Σετ WC ΑµεΑ (σύµφωνα 
µε την τεχνική έκθεση) 

σετ 1,00 700,00 700,00 168,00 868,00 

9 
Πόρτα wc ΑµεΑ µε 
µηχανισµό επαναφοράς 
και χειρολαβές 

µ2 1,89 150,00 283,50 68,04 351,54 

                                                                                ΣΥΝΟΛΟ 2.788,48 669,24 3.457,72 

 

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

 

Καθαιρέσεις ξύλινων θυρών  

 2*0,80*2,0 + 0,80*2,10 = 4,88µ2 (3 πόρτες) 

Καθαιρέσεις πλινθοδοµής 

1,90*1,20+1,90*0,65+2,67*2,4-2*0,8*2,0 +1,40*2,40+ 0,10*2,1=10,29µ2 

Καθαιρέσεις πλακιδίων τοίχων 

[(1,4+1,4+1,3+1,3)*2,4-0,8*2,0-0,5*0,5]*2=22,22µ2 

Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια κεραµικά  σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή  

(3,80*2 + 2,67*2)*2,0 -0,8*2,1=24,20µ2 

Επενδύσεις δαπέδων µε πλακίδια κεραµικά σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή 

3,80*2,67=10,15µ2 
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Πλαστικά επί τοίχου 

(3,80*2 + 2,67*2)*0,40 -2*0,50*0,5 + 3,80*2,67 (οροφή)=14,82µ2 

Τοποθέτηση ειδών υγιεινής για ΑΜΕΑ (σωληνώσεις , συνδέσεις, ύδρευση-αποχέτευση) και 

αποκατάσταση η/µ εγκαταστάσεων  

Κατ΄αποκοπήν  1 

Προµήθεια ειδών υγιεινής για ΑΜΕΑ (σύµφωνα µε την τεχνική έκθεση) 

1 σετ 

Πόρτα wc ΑµεΑ µε µηχανισµό επαναφοράς και χειρολαβές 

1 πόρτα 0,90*2,10=1,89 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ:  

 
 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ:  

Η πόρτα πρέπει να έχει πλάτος 0.90µ. από κάσα σε κάσα, να ανοίγει προς τα έξω ή να είναι συρόµενη. Θα 

πρέπει να υπολογίζεται ως µέγιστη δύναµη που απαιτείται για το άνοιγµα της θύρας τα 15 Newtons. 

Η χειρολαβή του θυρόφυλλου πρέπει να είναι τύπου α, β, ή γ, σύµφωνα µε το σχετικό σχήµα που 

επισυνάπτεται και τοποθετείται και στις δύο πλευρές της πόρτας. Ο µηχανισµός κλειδαριάς του 

θυρόφυλλου πρέπει να επιτρέπει το άνοιγµα και από την έξω πλευρά σε περίπτωση κινδύνου και επίσης 

να διαθέτει ένδειξη κατάληψης χώρου. 
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 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:  

 

1. Ανακλινόµενη χειρολαβή, που διαθέτει µηχανισµό αυτόµατης ασφάλισης στην κατακόρυφη θέση. 

∆έχεται κάθετο φορτίο στην άκρη της τουλάχιστον 150 κιλά. Στο επάνω µέρος φέρει ανατοµικό, πλαστικό 

στήριγµα των χεριών. Ύψος τοποθέτησης 80 εκ., πλάγια απόσταση από λεκάνη 10 εκ. (τεµ. 2).  

 

2. Χαρτοθήκη, που στερεώνεται στην µία ανακλινόµενη χειρολαβή.  

 

3. Νιπτήρας πορσελάνης, µε σιφόνι αποχέτευσης και ρυθµιζόµενο σε ύψος πνευµατικό στήριγµα.  

Το ύψος του νιπτήρα είναι 0.85µ. από το δάπεδο για το επάνω µέρος του και 0.70µ. για το κάτω και 

συνοδεύεται από ράφι στο ίδιο µε αυτόν ύψος. 

Τα 0.70µ. ελεύθερος χώρος κάτω από τον νιπτήρα πρέπει να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση, η δε 

αποχέτευση του νιπτήρα δεν πρέπει να ενοχλεί τα γόνατα του χρήστη αναπηρικού αµαξιδίου. Είναι δυνατόν 

να επιλεγεί νιπτήρας µεταβλητού ύψους, τον οποίο ο χρήστης ρυθµίζει ανάλογα µε τις ανάγκες του. Ο 

νιπτήρας τοποθετείται δίπλα στη λεκάνη, το δε εµπρόσθιο άκρο του νιπτήρα τοποθετείται στην ίδια ευθεία 

µε την εσωτερική παρειά της λεκάνης. Η απόσταση µεταξύ του άκρου της λεκάνης και του νιπτήρα πρέπει 

να είναι περίπου 0.10µ. και ποτέ να µην υπερβαίνει τα 0.25µ., έτσι ώστε να είναι δυνατή η χρήση του 

νιπτήρα από καθήµενο στη λεκάνη άτοµο. 

Εναλλακτικά, αν δεν είναι δυνατόν να ακολουθηθεί η παραπάνω διάταξη, η λεκάνη τοποθετείται παράλληλα 

και δίπλα στον νιπτήρα (στον ίδιο τοίχο) και η απόσταση µεταξύ τους πρέπει να είναι 0.25µ. Για την 
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αγκύρωση του νιπτήρα πρέπει να λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα ώστε να αντέχει σε κατακόρυφη φόρτιση 

100Kg. Η µπαταρία του νιπτήρα ( α) µε µακρύ µοχλό και µακρύ ρουξούνι ή β) µε µακρύ ρουξούνι και 

φωτοκύτταρο ) είναι αναµικτική, τύπου "κοµµωτηρίου", µε κινητό "τηλέφωνο"-ντους και µε χειριστήρια 

τύπου µοχλού (όχι σφαιρικά). 

 

4. Καθρέπτης κοινός 67x120εκ (πλάτος x ύψος).  

Τοποθετείται πάνω από το νιπτήρα µε ελαφριά κλίση. Το κάτω µέρος πρέπει να βρίσκεται σε ύψος 1.00 µ 

από το δάπεδο και το πάνω 2.00µ. 

 

5. Λεκάνη πορσελάνης λευκή, οριζόντιας αποχέτευσης 65x36εκ. ή κάθετης αποχέτευσης 65x36εκ., 

συνδυάζεται µε καζανάκι χαµηλής πίεσης µε µηχανισµό λειτουργίας µε αέρα.  

 

Μπροστά και δίπλα από µια πλευρά της λεκάνης, πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος για µετωπική ή πλάγια 

προσέγγιση ατόµου σε αµαξίδιο. Η ενδεδειγµένη διάταξη ως προς την τοποθέτηση της λεκάνης και του 

νιπτήρα είναι η τοποθέτηση τους σε κάθετους µεταξύ τους τοίχους. Το ύψος της λεκάνης πρέπει να είναι 

0.45µ. για να διευκολύνεται η µετακίνηση του χρήστη από το αµαξίδιο στη λεκάνη. Πρέπει να έχει πλάτη 

ύψους τουλάχιστον 0.30µ. από την επιφάνεια του καλύµµατος. Ένα καζανάκι χαµηλής πιέσεως µε 

εύχρηστο χειρισµό π.χ. χειρολαβή στο πλάι είναι δυνατόν να την υποκαταστήσει. Το χειριστήριο για το 

καζανάκι τοποθετείται στην ανακλινόµενη χειρολαβή ή στον πλησιέστερο τοίχο για την διευκόλυνση του 

καθήµενου χρήστη.  ∆ίπλα στη λεκάνη αγκυρώνεται µη ολισθηρή σπαστή χειρολαβή µήκους περίπου 

0.75µ. και µε το επάνω µέρος της σε ύψος 0.70µ. από το δάπεδο. Η διάµετρος µιας τέτοιας χειρολαβής 

είναι 30χιλ. - 40 χιλ. (1½΄΄ περίπου). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον τρόπο στερέωσης των ειδών 

υγιεινής και των χειρολαβών (π.χ. πρόβλεψη πρόσθετου µεταλλικού σκελετού, ενίσχυση ή κατασκευή 

τοίχου από µπετόν για την στήριξή του), έτσι ώστε να µπορούν να αντέχουν σε φόρτιση 100Kg.  

 

6. Σαπουνοθήκη (dispenser) µε φωτοκύτταρο ή µε µεγάλο µοχλό.  

Η σαπουνοθήκη τοποθετείται σε κατάλληλη θέση και σε ύψος 0.90µ-1.10µ από το δάπεδο. Οι χειρολαβές 

πρέπει να αντέχουν σε φόρτιση 100kg. 

 

7. Αερόθερµο για στέγνωµα χεριών µε φωτοκύτταρο.  

 

8. Χαρτοπετσετοθήκη .  

Η θήκη χαρτιού καθαρισµού πρέπει να είναι σε θέση προσιτή στον χρήστη και να διαθέτει µηχανισµό 

παροχής χαρτιού φύλλο-φύλλο, ιδιαίτερα χρήσιµο σε µονόχειρες. 
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9. Οριζόντια βοηθητική χειρολαβή µήκους 60~80 εκ., ύψος τοποθέτησης 70~80εκ. Τοποθετείται και στις 

δύο πλευρές της πόρτας.  

 

10. Σύστηµα κλήσεως κινδύνου.  

Είναι απαραίτητο να υπάρχει σύστηµα κλήσης για περίπτωση ανάγκης παροχής βοήθειας, το οποίο θα 

διαθέτει κορδόνι που τοποθετείται περιµετρικά και παράλληλα µε το δάπεδο σε ύψος περίπου 0.15µ-

0.20µ από αυτό, ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί από οποιαδήποτε θέση µέσα στον συγκεκριµένο 

χώρο. 

 

11. Οπτική - ακουστική ένδειξη συστήµατος κλήσεως κινδύνου (σειρήνα).  

Η οπτική- ακουστική ένδειξη του συστήµατος κλήσεως κίνδυνου(σειρήνα) τοποθετείται κοντά στη 

σήµανση της θέσης του WC ή στους χώρους των γραφείων 

 

12. Καλάθι αχρήστων  

 

13. Βουρτσάκι καθαρισµού λεκάνης (πιγκάλ) επίτοιχο.  

 

14. ∆ιακόπτες 

Οι διακόπτες φωτισµού πρέπει να έχουν πλακέτα µε µεγάλη επιφάνεια και τοποθετούνται σε ύψος 0.90µ-

1.20µ από το δάπεδο. Ο φωτισµός πρέπει να είναι οµοιόµορφος 200-300 lux. 

 

15. Κρεµάστρες 

Σε όλο τον χώρο πρέπει να προβλέπονται κρεµάστρες σε δύο ύψη, στο 1.20µ και 1.80µ από το δάπεδο 

σε κατάλληλες θέσεις χώρου 

 

16. ∆άπεδο- Τοιχοποιείες 

Τα υλικά κατασκευής του δαπέδου  και οι επενδύσεις τοίχων (πλακίδια κεραµικά) πρέπει να εξασφαλίζουν 

αντιολισθηρότητα, οµοιογένεια, µικρή ανακλαστικότητα και ευκολία στον καθαρισµό και την συντήρηση 

(κατηγορίας R11 ή R12). Η αποχέτευση του δαπέδου επιτυγχάνεται µε κατάλληλα διαµορφωµένες κλίσεις 

προς το σιφόνι δαπέδου. 

Οι χρωµατικές αντιθέσεις µεταξύ δαπέδου, τοίχων, ειδών υγιεινής και θυρόφυλλου  διευκολύνουν 

ιδιαίτερα τα άτοµα µε µειωµένη όραση. 
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17. Βάψιµο 

Πλαστικό χρώµα Α ποιότητας λευκό. 

Πλαστικό χρώµα κορυφαίας ποιότητας µε φωτοκαταλυτικές ιδιότητες. Να παρέχει πιστοποιηµένη 

αντιµικροβιακή προστασία στην βαµµένη επιφάνεια, να πλένεται εύκολα και να αντέχει στο συχνό πλύσιµο 

µε απορρυπαντικά. 

- να προσφέρει υψηλή καλυπτικότητα. 

- αντοχή στο πλύσιµο. 

- Αραίωση έως 15% 

- να µην περιέχει αµµωνία και επικίνδυνες ουσίες όπως αρωµατικοί υδρογονάνθρακες, ελεύθερη 

φορµαλδεΰδη, βαρέα µέταλλα ή ακυλοφαινολαιθοξυλικές ενώσεις. 

 

Οικολογικό πλαστικό χρώµα Α ποιότητας. 

Οικολογικό πλαστικό χρώµα υψηλής ποιότητας. 

- να προσφέρει υψηλή καλυπτικότητα 

- αντοχή στο πλύσιµο 

- αραίωση έως 15% 

Οικολογικό πλαστικό χρώµα υψηλής ποιότητας για εσωτερική τοιχοποιία. Φιλικό στο χρήστη και το 

περιβάλλον και να είναι πιστοποιηµένο. Να δουλεύεται εύκολα, να απλώνει οµοιόµορφα. Να µη περιέχει 

επικίνδυνες χηµικές ουσίες και να είναι σχεδόν άοσµο. 

 

Ο εξοπλισµός  να έχει πιστοποίηση κατά DIN ή ISO ή TÜV ή ΕΝ ή ΕΛΟΤ ή άλλου εγκεκριµένου από την 

Ε.Ε. φορέα πιστοποίησης 

 

Η στερέωση των ειδών υγιεινής και του εξοπλισµού πρέπει να γίνεται µε τα κατάλληλα ανοξείδωτα 

εξαρτήµατα, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστή, µε τρόπο που να εξασφαλίζει 

τη µέγιστη αντοχή δεδοµένου ότι τα ΑµεΑ στηρίζονται σε αυτόν. Σε περίπτωση που η υπόβαση στο σηµείο 

στήριξης δεν είναι επαρκής ή ικανοποιητική, απαιτείται πλέον ενίσχυση της στήριξης. Προσοχή πρέπει να 

δοθεί στην παροχή νερού στο καζανάκι για να µην υπάρξει πρόβληµα στην τοποθέτηση του ανακλινόµενου 

χειρολισθήρα.  
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Εικόνα: Σχεδιασµός WC 

 

 

 

Οι εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν είναι οι εξής: 

α)  Καθαιρέσεις των θυρών, πλινθοδοµής και πλακιδίων τοίχων 

β) Αποκατάσταση του χώρου 

γ) Προµήθεια και επένδυση δαπέδων και τοίχων  µε κεραµικά πλακίδια ύψους 2m 

δ) Χρωµατισµοί τοίχων σύµφωνα µε τις επιµετρήσεις 

ε) Αποκατάσταση-προµήθεια  ύδρευσης – αποχέτευσης , νέες σωληνώσεις – συνδέσεις, τοπόθετηση ειδών 

υγιεινής, προµήθεια-αποκατάσταση Η/Μ εγκατάστασης και τοποθέτησης συστήµατος κινδύνου 

στ) Προµήθεια- τοποθέτηση πόρτας µε µηχανισµό επαναφοράς 

 

Όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες θα γίνει παράδοση του WC µε πλήρης αποκατάσταση έτοιµο για χρήση. 

Στα ανωτέρω  συµπεριλαµβάνονται και το κόστος τυχόν οικοδοµικής άδειας µικρής κλίµακας ή λοιπών 

αδειοδοτήσεων που µπορεί να απαιτούνται για το έργο, τα οποία και θα εκδοθούν µε ευθύνη και επιµέλεια του 

αναδόχου. Επίσης, στην ανωτέρω αµοιβή περιλαµβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι δαπάνες αγοράς, 

µεταφοράς κλπ των πάσης φύσεως υλικών και οποιασδήποτε φύσεως δαπάνες, αµοιβές, µισθοί, κρατήσεις 
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υπέρ του ΙΚΑ-ΕΦΚΑ και λοιπών ασφαλιστικών οργανισµών, φόροι των τιµολογίων που θα εκδοθούν κλπ για 

την πλήρη και έγκαιρη εκτέλεση του έργου, τα οποία επίσης βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

3. Ενηµέρωση-παραλαβή πρόσκλησης 

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διατίθεται στα γραφεία της ∆ηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε 
στον Προβατώνα καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.dimossin.gr.  Υπεύθυνος για την 
διανοµή της παρούσας Πρόσκλησης και για παροχή τυχόν διευκρινήσεων ή πληροφοριών, τις 
εργάσιµες µέρες και ώρες ∆ευτέρα-Παρασκευή 08.00-15.00 είναι η κα. Βραχιόλογλου Θάλεια τηλ 25540 
20090/91.  

 

4. Περιεχόµενο Προσφοράς- Τόπος & Χρόνος Υποβολής 

Η προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος πρέπει απαραίτητα να φέρει την επωνυµία 

και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση) του 

προσφέροντα καθώς και τις παρακάτω ενδείξεις : 

 

 

 

 

«ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

για την υπηρεσία διαµόρφωσης του WC για πρόσβαση από ΑΜΕΑ στο ισόγειο του κτιρίου της 

∆ηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε. 

ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

CLLD/LEADER 2014-2020  

ΠΡΟΣ: 

∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε 

Προβατώνας 68003 

«Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία» 
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Ο κύριος σφραγισµένος φάκελος κάθε προσφοράς περιλαµβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) 

σφραγισµένους επιµέρους φακέλους («Υποφακέλους»). 

Οι προσφορές µπορούν να λαµβάνουν χώρα για το σύνολο των ζητούµενων προς προµήθεια 

ειδών σε συνδυασµό µε την τοποθέτηση του εξοπλισµού και την αποκατάσταση του χώρου. 

 

Ι Φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που περιέχει τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλλει 

υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισµού ο προσφέροντας. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι : 

α)Υπεύθυνη  δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α), µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 
του προσφέροντα ότι: 

• Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης 
• Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων 

έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτο γνώση. 
• Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόµενου αντικειµένου. 
• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
• Σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού για την υλοποίηση του έργου, φέρει αποκλειστικά την 

ευθύνη αµοιβών, ασφάλισης ,  κλπ. 
• Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του, σχετικό µε οποιαδήποτε απόφαση της 

∆ηµοσυνεταιριστικής Έβρος  Α.Ε. για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισµού. 

 

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986  (ΦΕΚ 75 Α), µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής  
του προσφέροντα ότι: 
• ∆εν έχει αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισµούς.  
• ∆εν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση και επίσης δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση 
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

• Είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. 

• ∆εν έχει καταδικαστεί σε αδίκηµα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του 
δραστηριότητας. 

• Αναλαµβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών 
που αποδεικνύουν τα παραπάνω, συµπεριλαµβανοµένου και του αποσπάσµατος ποινικού 
µητρώου. Η υποχρέωση αφορά ειδικά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις 
ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου 
 

 
 
γ) ∆ικαιολογητικά απόδειξης τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας του προσφέροντα : 

• Προφίλ Αναδόχου 
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δ) Έγγραφο εκπροσώπησης εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος συµµετέχει στο διαγωνισµό µε 
εκπρόσωπό του.         

Σε περίπτωση Ένωσης / Σύµπραξης / Κοινοπραξίας που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά πρέπει να προσκοµίζονται για κάθε µέλος. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν εξαιρείται µε διάταξη νόµου 

από την προσκόµισή τους.  

Σε περίπτωση που ο προσφέρων εξαιρείται από την προσκόµισή τους, θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη 

∆ήλωση, στην οποία να αναφέρονται οι διατάξεις του νόµου που τεκµηριώνουν την εξαίρεση αυτή.  

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι στην Ελληνική Γλώσσα πρωτότυπα ή επικυρωµένα. 

 

II) Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει µε ποινή αποκλεισµού τις τεχνικές προδιαγραφές 

υλοποίησης της προµήθειας 

III) Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαµβάνει µε ποινή αποκλεισµού την υπογεγραµµένη 

οικονοµική προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου, η οποία θα πρέπει να τεκµηριώνεται και να βασίζεται 

στα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών υλοποίησης της προµήθειας.  

 

Αναλυτικά το αντικείµενο της προσφορά πρέπει να περιλαµβάνει: 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

1 
Καθαιρέσεις ξύλινων 
θυρών  

µ2 4,88     

2 
Καθαιρέσεις 
πλινθοδοµής 

µ2 10,29     

3 
Καθαιρέσεις πλακιδίων 
τοίχων 

µ2 22,22     

4 

Επενδύσεις τοίχων µε 
πλακίδια κεραµικά  
σύµφωνα µε την τεχνική 
περιγραφή 

µ2 24,20     

5 

Επενδύσεις δαπέδων µε 
πλακίδια κεραµικά 
σύµφωνα µε την τεχνική 
περιγραφή 

µ2 10,15     

6 Πλαστικά επί τοίχου µ2 14,82     

7 
Ύδρευση-αποχέτευση 
λουτρού ή wc 
(Σωληνώσεις, Συνδέσεις 

αποκ 1,00     
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/ τοποθέτηση ειδών 
υγιεινής) και 
αποκατάσταση η/µ 
εγκαταστάσεων 

8 
Σετ WC ΑµεΑ (σύµφωνα 
µε την τεχνική έκθεση) 

σετ 1,00     

9 
Πόρτα wc ΑµεΑ µε 
µηχανισµό επαναφοράς 
και χειρολαβές 

µ2 1,89     

                                                                                ΣΥΝΟΛΟ    

 

Οι σχετικές προσφορές υποβάλλονται εγγράφως το αργότερο µέχρι την 10/12/2019 ηµέρα Τρίτη και ώρα 
14.00 µ.µ στα γραφεία της ∆ηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε στον Προβατώνα 68003. 

Φάκελοι που θα υποβληθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα θα αποκλείονται από την διαδικασία 
αξιολόγησης. 

Επισηµαίνεται ότι η ηµεροµηνία της ταχυδροµικής αποστολής δεν λαµβάνεται υπόψη. 

 

5.Ισχύς Προσφοράς: 

Για ένα(1) µήνα  τουλάχιστον από την ηµεροµηνία κατάθεσης των προσφορών. Στις προσφορές που θα 
κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύος τους 

6.Κριτήρια αναθέσεως: 

Απευθείας ανάθεση µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφερόµενη τιµή 
(προσφορά)  µε τον όρο τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών 

Ανώτατο ποσό προσφοράς : 

Ανώτερο ποσό της προσφοράς ορίζεται το ποσό των 2.788,48€ µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 

24%(3.457,72€ µε ΦΠΑ)  

 

7. Ανάδειξη Αναδόχου- Υπογραφή Σύµβασης 

Α. Η κατακύρωση του έργου στον Ανάδοχο γίνεται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου της 
∆ηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφερόµενη τιµή (προσφορά)  µε τον όρο τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών 

Β. Ο ανάδοχος θα συνάψει σύµβαση έργου µε την ∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε 
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Γ. Ο υποψήφιος καλείται µετά την ηµεροµηνία κοινοποίησης του αποτελέσµατος να προσέλθει για την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης προσκοµίζοντας όποιο σχετικό νοµιµοποιητικό έγγραφο του ζητηθεί από 
την ∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε 

∆. Η ∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε διατηρεί το δικαίωµα να µην προχωρήσει σε συµβατοποίηση του εν 
λόγω έργου σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε κώλυµα στην πορεία υλοποίησης του Τοπικού 
Προγράµµατος CLLD Leader 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

Για την ∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε 

 

Κουφάκη Σοφία 

Πρόεδρος    

 


