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                                                                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23η/2021 

                                  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  

                                                        (αρ. 50 και αρ.53 του Ν.4782/2021) 

 

                     Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας-ΠΚΜ σας καλεί να υποβάλετε προσφορά εγγράφως στο 

πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας, για την εκτέλεση των εργασιών ελαιοχρωματισμού και διάφορων 

οικοδομικών εργασιών  των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων  του κτιρίου ΚΥΨΕΛΗ του Παρ. Χ.Π. Αγ. 

Παντελεήμων ,σύμφωνα με τον συνημμένο κατάλογο εργασιών. 

                    Η κατάθεση της προσφοράς πρέπει να γίνει σε κλειστό φάκελο εως την Τρίτη  10-8-2021 και 

ώρα 11:00πμ (τουλάχιστον 5 ημέρες μετά την ανάρτηση της πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ).  

                   Επίσης σας γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση Ανάθεσης –Έγκρισης Δαπάνης άνω των 2.500,00€ 

+ΦΠΑ  σύμφωνα με τον Ν.4412/16 Θα απαιτηθεί να μας προσκομίσετε τα κάτωθι απαραίτητα 

δικαιολογητικά:  

 Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και μεταβίβασης 

 Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ για το προσωπικό και για την ατομική επιχείρηση 

και την προσωπική του ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό. 

 Υ.Δ. Μητρώου και για εταιρία του προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου καθώς και 

των μελών του ΔΣ.(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1).  

 Πιστοποιητικό εκπροσώπησης ΓΕΜΗ που έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 30 

ημερών από την ημέρα υποβολής του.   

 Υ.Δ. Αποδοχής των τεχνικών προδιαγραφών εργασιών και υλικών της 23
ης

/2021 

πρόσκλησης.  

 

Α )  Ακολουθεί κατάλογος των εργασιών  : 

Η παρούσα τεχνική έκθεση άφορα εργασίες, επισκευής και συντήρησης στο τμήμα Κυψέλη θ.χ.π. Άγιος 

Παντελεήμων 
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 Βασικός στόχος των προτεινόμενων επεμβάσεων, εργασιών και συντήρησης τοιχοποιίας  εσωτερικά και  

εξωτερικά του  κτηρίου τμήματος Κυψέλη που φιλοξενούνται άτομα με βαριά νοητική υστέρηση  είναι η 

συνολική αναβάθμισή του καθώς η επί πολλά έτη  έλλειψη συντήρησης του κτιρίου, είχε ως αποτέλεσμα 

τη δημιουργία εκτεταμένων φθορών. 

Η εσωτερική τοιχοποιία είναι ταλαιπωρημένη με εμφανή σημεία φθοράς των επιχρισμάτων της 

τοιχοποιίας, το κτήριο έχει να βαφεί εξ ολοκλήρου (15 έτη περίπου). 

Τεχνική περιγραφή. 

⮚  Οι εργασίες ελαιοχρωματισμού τοιχοποιίας όπου χρειαστεί, ξύσιμο, τρίψιμο, αστάρωμα, 

στοκάρισμα εκ νέου και δύο στρώσεις με άοσμο οικολογικό Α΄ ποιότητας  πλαστικό χρώμα  σε 

όλους τους εσωτερικούς χώρους, κεντρικό διάδρομο, υπνοδωμάτια, λουτρά, WC, γραφεία 

νοσηλευτών, αποθήκες, εσωτερική σκάλα, τραπεζαρία. 

⮚  Οι εργασίες ελαιοχρωματισμού τοιχοποιίας των εξωτερικών όψεων του κτηρίου είναι, ξύσιμο, 

τρίψιμο, αστάρωμα, στοκάρισμα, το χρώμα θα γίνει µε ακρυλικό τσιμεντόχρωμα Α΄ ποιότητας 

100% ακρυλικών ρητινών µε εξαιρετική αντοχή στις κλιματολογικές καταπονήσεις – πάγος, 

υγρασία, ήλιος, στην ατμοσφαιρική ρύπανση, χωρίς αλλοίωση του χρώµατος. 

⮚  Όλες οι σαθρές επιφάνειες εσωτερικά και εξωτερικά όπου χρειαστεί θα σοβατιστούν, 

στοκαριστούν, θα γίνει τρίψιμο, αστάρι και βάψιμο δύο φορές. 

⮚  Όλα τα χρώµατα και υλικά θα είναι πιστοποιημένα, επιλογής της Υπηρεσίας βάσει τεχνικών και 

παρασκευαστικών στοιχείων (ΕΛ.Ο.Τ., ISO, DIN, σύνθεση χρωμάτων κλπ).  Κατά κανόνα 

χρησιμοποιούνται έτοιµες κωδικοποιημένες αποχρώσεις από δειγματολόγια. 

⮚  Εργασίες αποκαταστάσεις σαθρών-σπασμένων επιφανειών γυψοσανίδων οροφής ισογείου και 

1
ο
 ορόφου.   

 

⮚  Εργασίες για την αποκατάσταση των φθαρμένων στοιχείων σκυροδέματος και των 

αποκαλυφθέντων οπλισμών που βρίσκετε  πάνω από την κεντρική είσοδο (περβάζι)  που  του  

προτείνονται τα εξής: 

✔ Καθαίρεση όλων των σαθρών και διαβρωμένων τμημάτων σκυροδέματος. 

 

✔ Επιμελής καθαρισμός των επιφανειών για την αφαίρεση όλων των σαθρώνσκυροδεμάτων. 

✔ Επιμελής καθαρισμός των εκτεθειμένων ράβδων οπλισμού με χρήση ηλεκτρικών εργαλείων 

χειρός με συρματόβουρτσα για να αποκτήσουν καθαρή μεταλλική επιφάνεια. 

✔ Εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης στους οπλισμούς. 

✔ Εφαρμογή ενισχυτικού πρόσφυσης. 

✔ Πλήρωση κοιλοτήτων και κάλυψη εκτεθειμένων οπλισμών με επισκευαστικό τσιμεντοειδές 

κονίαμα για την αποκατάσταση της διατομής του σκυροδέματος. 

✔ Διάστρωση με λεπτή στρώση λεπτόκοκκου τσιμεντοειδούς κονιάματος φινιρίσματος για 

σφράγιση πόρων και μικροατελειών. 

✔ Βαφή τοπικά των όψεων στις περιοχές που έχει γίνει επέμβαση (στοκάρισμα, αστάρι, δύο 

στρώσεις χρώμα). 

Κόστος εργασιών 1000,00 ευρώ χωρίς φ.π.α. 

 

⮚  Τοποθέτησης ικριωμάτων (σταθερών μεταλλικών) για εργασίες σε αυξημένο ύψος στην οποία 

συμπεριλαμβάνονται : 

 

✔ Οι εργασίες μεταφοράς - τοποθέτησης, συναρμολόγησης, αποσυναρμολόγησης μετά το πέρας των 

εργασιών, σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
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✔ Καθ’ ύψος των ικριωμάτων θα τοποθετηθεί στην πρόσοψης τους επένδυση με προστατευτικά 

φύλλα διχτιού.  

✔ Η τιμή του διχτιού περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας των ικριωμάτων. 

✔ Τα ικριώματα θα πρέπει να τοποθετηθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι σταθερά και λειτουργικά 

για το εργατικό προσωπικό.  

✔ Kατά τη διάρκεια των εργασιών και της παραμονής των ικριωμάτων εντός του χώρου, ο ανάδοχος 

θα πρέπει να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η 

δυνατότητα μετακινήσεων των περιθαλπομένων και του προσωπικού στους επιμέρους χώρους του 

κτηρίου με ασφάλεια, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

⮚  Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα ακολουθούν τις σχετικές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

καθώς και τα σχετικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα. 

 

⮚  Οι ενδιαφερόμενοι για την συμμέτοχή στον διαγωνισμό και πριν συμπληρώσουν την οικονομική 

τους προσφορά, θα πρέπει να επισκεφθούν τους χώρους εκτέλεσης των εργασιών, προκειμένου να 

έχουν σαφή εικόνα για την υφιστάμενη κατάσταση και τις ιδιαιτερότητες προσέγγισης, την 

διαφοροποίηση του εκάστοτε χώρου, τις αποστάσεις για την μεταφορά του εξοπλισμού τους, 

αυστηρή τήρηση μέτρων covid19. 

 

⮚  Επισημαίνεται η αναγκαιότητα της λήψης μέτρων ασφαλείας καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των 

εργασιών και όσο απαιτείται μέχρι την παράδοση του έργου. 

⮚  Εγγύηση εργασιών και υλικών. 

 

     Εάν χρειαστεί άδεια μικρής κλίμακας θα επιβαρυνθεί ο ανάδοχος του έργου. 

❖  

❖ Η συνολική επιφάνεια εσωτερικά του κτηρίου που θα βαφεί και  συμπεριλαμβάνονται  όλοι  οι 

χώροιισογείου,1
ο
 ορόφου, τραπεζαρίας,  .2.560m2.Οροφές ισογείου και 1

ο
 ορόφου 800 m2 

 

❖ Οι εργασίες ελαιοχρωματισμού τοιχοποιίαςτων εξωτερικών όψεων 

750m2 

Σύνολο τετραγωνικών μέτρων  

2.560+800+750=4.110χ5,5€/τμ=22.605,00€ 

❖ Τοποθέτησης ικριωμάτων (σταθερών μεταλλικών) για εργασίες σε αυξημένο ύψος 2.500,00ευρώ 

❖ Εργασίες για την αποκατάσταση των φθαρμένων στοιχείων σκυροδέματος και των 

αποκαλυφθέντων οπλισμών που βρίσκετε  πάνω από την κεντρική είσοδο (περβάζι) 1.000,00 ευρώ 

❖ Η  επιλογή των χρωμάτων θα γίνει από τον φορέα.  

 

 Προϋπολογισμού 26.105,00 ευρώ 

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.  24% 

 Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας -Γεωργιάδης  Νικόλαος 
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Β) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –ΑΝΑΔΟΧΟΣ  

 

Το κριτήριο  αξιολόγησης των προσφορών θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των 

εργασιών και  σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης και στη συνέχεια η   πληρότητα 

των απαιτούμενων δικαιολογητικών του αναδόχου. Ο ανάδοχος για την καλή εκτέλεση των εργασιών θα 

προσκομίσει και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης από τράπεζα ποσού 4% του συμβατικού τιμήματος 

χωρις το ΦΠΑ   

  

Γ) Την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεσης των εργασιών με τον οριστικό ανάδοχο και τον ορισμό 

από την διοίκηση επόπτη των εργασιών και επιτροπή παραλαβής καλής εκτέλεσης των εργασιών.   

 

               Η  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ  

 

 

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΑΚΟΥ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: 
ΚΚΠ -ΠΚΜ 

Ο – Η Όνομα: 
 

Επώνυμο: 
 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  
 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 
 

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:  
 

Τόπος Γέννησης: 
 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 
 

Τηλ: 
 

Τόπος Κατοικίας: 
 

Οδός: 
 

Αριθ: 
 

ΤΚ: 
 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 
 

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Ε-mail): 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3)

, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 

του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε 

μία από τις καταστάσεις: 

     1.1. δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη απόφαση για:  

      α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 

(εγκληματική οργάνωση) 

      β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της 

Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 

192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα 

εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 

2-4(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ.2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες),396 παρ. 

(δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

  γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών  συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5
ης

 Ιουλίου 2017 
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σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών 

συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών 

προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών 

λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λ.π.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 

(απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του 

Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν 

αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την 

προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη 

σχετικά με το ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν.4689/2020 (Α’ 103) , 

     δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 15
ης

 Μαρτίου 2017  για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την 

αντικατάσταση της απόφασης – πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της 

απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 

απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 

187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν.4689/2020 (Α’ 

103). 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για  τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των 

άρθρων 2 και 39 του ν.4557/2018 (Α’ 139),   

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 

την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 

και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

 

 

 
 Ημερομηνία:      ../../20... 

 

Ο – Η Δηλών 

 

 

 

                                                                                                                                                                          (Υπογραφή) 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 

τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον 

περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  

ΑΔΑ: Ψ1Χ2ΟΞΧΣ-5ΣΗ



 

 

[7] 

 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: 
ΚΚΠ -ΠΚΜ 

Ο – Η Όνομα: 
 

Επώνυμο: 
 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  
 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 
 

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:  
 

Τόπος Γέννησης: 
 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 
 

Τηλ: 
 

Τόπος Κατοικίας: 
 

Οδός: 
 

Αριθ: 
 

ΤΚ: 
 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 
 

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Ε-mail): 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3)

, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 

του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε 

μία από τις καταστάσεις: 

ότι αποδέχομαι  τις τεχνικές εργασίες που αναφέρονται στην 23
η
/2021 πρόσκληση ενδιαφέροντος  

και ότι αυτές θα εκτελεσθούν με τη γνώση της επιστήμης & της τεχνικής για την καλή εκτέλεση των 

εργασιών. 

 

 

Ημερομηνία:      ../../20... 

 

Ο – Η Δηλών 

 

 

 

                                                                                                                                                                          (Υπογραφή) 
 

 

ΑΔΑ: Ψ1Χ2ΟΞΧΣ-5ΣΗ
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