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                                          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

   Ο Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου ανακοινώνει ότι ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην  ανάθεση της
εργασίας  «επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού seatrack »,  προϋπολογισμού    5.617,20 €
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α ,  με  τη  διαδικασία  της  απ΄ευθείας  ανάθεσης  (  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις του Ν.4412/2016)  και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από  οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.   

Κατόπιν τούτου, καλεί όσους αναγνωρισμένους   οικονομικούς φορείς επιθυμούν, να καταθέσουν  
τις προσφορές τους, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Δίου-Ολύμπου  (τηλ. 2352350-
136,2352350-137  Ταχ.Δ/νση : Αγ. Νικολάου 15, Λιτόχωρο ΤΚ 60200). Οι προσφορές θα 
κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελλο, αναγράφοντας  εξωτερικά του φακέλου τα πλήρη στοιχεία 
του προσφέροντος, τη φράση “προσφορά προς Δήμο Δίου-Ολύμπου” , τον τίτλο της σύμβασης και 
την καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας υποβολής προσφορών, μέχρι την 24.05.2022, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 13:00.
   
 Οι παρεχόμενες εργασίες θα εκτελεστούν  σύμφωνα  με την από 26.04.2022 τεχνική περιγραφή
της εν λόγω εργασίας.

Ο φάκελος της προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού,  θα περιέχει:

1.    Προς  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  των  λόγων  αποκλεισμού  από  διαδικασίες  σύναψης
δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας,
να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ( Έκδοσης  έως 3 μήνες πριν από την υποβολή του ). Η
υποχρέωση  αφορά  ιδίως:  1)  στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε,  ΙΚΕ και  Ε.Ε ),  τους διαχειριστές,  2)  στις  περιπτώσεις  ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε.) τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα
πρόσωπα  στα  οποία  με  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  έχει  ανατεθεί  το  σύνολο  της
διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, 3) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, 4) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση
νόμιμο εκπρόσωπο.

β. Φορολογική ενημερότητα του οικονομικού φορέα, ( για κάθε νόμιμη χρήση )

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα του οικονομικού φορέα  ( για συμμετοχή σε διαγωνισμό )

δ. τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος οικονομικού φορέα ( Οι Ο.Ε,
Ε.Ε,  ΙΚΕ  οφείλουν  να  καταθέσουν   πιστοποιητικό  ισχύουσας  εκπροσώπησης  του  ΓΕΜΗ   (
Έκδοσης  έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του  ) και γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ (
Έκδοσης  έως 3 μήνες πριν από την υποβολή του ). Οι Ε.Π.Ε., και Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ (  Έκδοσης  έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν
από την υποβολή του  ) και γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ (  Έκδοσης  έως 3 μήνες πριν από την
υποβολή του ) και 



ε. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα η οποία θα αναγράφει ότι: 1) δεν έχει
εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 2) δεν
έχει επιβληθεί σε βάρος του η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας

2.  πιστοποιητικό  εγγραφής  στο  Βιοτεχνικό  ή  Εμπορικό  ή  Βιομηχανικό  Επιμελητήριο
(  Έκδοσης  έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του εκτός εάν, φέρουν συγκεκριμένο
χρόνο ισχύος  ) με το οποίο να αποδεικνύεται  η εγγραφή του οικονομικού φορέα σε αυτό και η
συνάφεια της εμπορικής ή βιομηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας του με το αντικείμενο της
παρούσας ανάθεσης 

3. το έντυπο οικονομικής προσφοράς συμπληρωμένο στο σύνολο του

  

Περισσότερες  πληροφορίες  και  ηλεκτρονικά  αντίγραφα  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  του
εντύπου οικονομικής προσφοράς  θα παρέχονται  από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου,  τηλ.
2352350-155,  2352350-148,  FAX: 2352350-167,  Ε-mail:  promi@dion-olympos.gr,  promi2@dion-
olympos.gr  Αρμόδιοι υπάλληλοι, Χονδρόπουλος Νικόλαος, Γεωργαντάς Θεόδωρος.

                                                                                                                                 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                     ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ
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                                                  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Θέμα: «Συντηρηση εξοπλισμού seatrack»
Κωδικός: 30.6265.0003
Πίστωση: 8.000,00€

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την επισκευή και συντήρηση,  της συσκευής Seatrac του
Δήμου Δίου – Ολύμπου.

1. Επισκευή :

Επειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στη συσκευή Seatrac  διαπιστώθηκε το εξής: 
Το  seatrac  για  να  επαναλειτουργήσει  πρέπει  να  αντικατασταθούν  βασικά  τμήματά  του  που
υπέστησαν φθορά, λόγω χρήσης και λόγω καιρικών φαινομένων . Τα κατεστραμένα τμήματα που
πρέπει να αντικατασταθούν είναι: 

                                        

 ΡΑΓΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ 1τμχ 

ΣΕΤ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ  1τμχ 

  Η αποκατάσταση της βλάβης θα γίνει το αργότερο εντός 7 ημερών από την ημέρα ανάθεσης .
Μετά την αντικατάσταση των ανωτέρω τμημάτων θα πρέπει να εκτελεστούν οι απαραίτητες ετήσιες
εργασίες συντήρησης

2. Συντήρηση:
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SEATRAC: Η συσκευή SEATRAC θα εγκατασταθεί από τον ανάδοχο σε σημείο 
και σε χρόνο  που θα υποδείξει ο Δήμος. 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΚΑΛΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:  Ταυτόχρονα  με  τις  εργασίες  επανατοποθέτησης  θα
πραγματοποιηθεί  και  αναβάθμιση της συσκευής σε όσα σημεία είναι  δυνατό στο συγκεκριμένο
μοντέλο. Επιπρόσθετα θα παρέχεται οποιαδήποτε υποστήριξη χρειαστεί τόσο σε επίπεδο υλικών
όσο και σε επίπεδο τεχνογνωσίας για την ευκολότερη και ασφαλέστερη πρόσβαση των ΑμεΑ στο
θαλάσσιο περιβάλλον. 

ΔΟΚΙΜΗ  ΚΑΛΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Με  την  εγκατάσταση  και  παράδοση  της  συσκευής  θα
πραγματοποιηθεί  δοκιμή  καλής  λειτουργίας  της  συσκευής  ως  πλήρες  σύστημα  αλλά  και  των
υποσυστημάτων υποστήριξής της. Η δοκιμή πραγματοποιείται ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα και
η τήρηση των προδιαγραφών. 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ: Εκτός από τη δοκιμή καλής λειτουργίας η εταιρεία θα διενεργεί τακτικούς



ελέγχους με σκοπό τη διασφάλιση της καλής και ασφαλούς λειτουργίας σε όλη τη διάρκεια χρήσης
τους. 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ :  Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι να παρέχεται στα άτομα με
αναπηρία μια υπηρεσία που θα έχει συνέχεια και δε θα λειτουργήσει αποσπασματικά. Για το λόγο
αυτό  ο  ανάδοχος  θα  παρέχει  όποτε  χρειαστεί   τεχνική  βοήθεια  για  την  αντιμετώπιση
δυσλειτουργιών. Η προτεινόμενη σύμβαση περιλαμβάνει την εργασία αποκατάστασης κάθε βλάβης
που  θα  εμφανίσει  η  συσκευή  εντός  5  εργάσιμων  ημερών  (δεν  περιλαμβάνεται  κλοπή  και
βανδαλισμός των συσκευών). 

ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  SEATRAC  : Μετά  το  πέρας  της  θερινής  περιόδου  η  συσκευή  θα
απεγκατασταθεί και θα αποσυναρμολογηθεί από τον ανάδοχο . Ο Δήμος Δίου-Ολύμπου θα την
παραλάβει ώστε να την αποθηκεύσει στις εγκαταστάσεις του. 

                                               ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΑΓΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ 1τμχ 850,00 €

2 ΣΕΤ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ  1τμχ  180,00 €

3

Εργασίες συντήρησης εξοπλισμού seatracκ
( περιλαμβάνει εγκατάσταση, διασφάλιση καλής

λειτουργίας, δοκιμή καλής λειτουργίας, περιοδικοί
έλεγχοι, αποκατάσταση βλαβών και απεγκατάσταση )

3.500,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 4.530,00 €

ΦΠΑ 24% 1.087,20 €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.617,20 €

Όλες οι ανωτέρω τιμές προέκυψαν έπειτα από έρευνα αγοράς. Η διαδικασία της ανάθεσης θα γίνει
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

                                                    Λιτόχωρο 26.04.2022

                                  Ο Συντάξας               

   
                       Μαυρομμάτης Ζαχαρίας

       Πολιτικός Μηχανικός T.E. ΜSc 

              Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών
Περιβάλλοντος και  Πολεοδομίας

Α/Α

Χατζημήτρος Ηρακλής
                      Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός



                                              ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ

                                                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
                  για  την εργασία «επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού seatrack »

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΑΓΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ 1τμχ 850,00 €

2 ΣΕΤ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ  1τμχ  180,00 €

3

Εργασίες συντήρησης εξοπλισμού seatracκ
( περιλαμβάνει εγκατάσταση, διασφάλιση καλής

λειτουργίας, δοκιμή καλής λειτουργίας, περιοδικοί
έλεγχοι, αποκατάσταση βλαβών και απεγκατάσταση )

3.500,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 4.530,00 €

ΦΠΑ 24% 1.087,20 €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.617,20 €

 Οι παρεχόμενες εργασίες θα εκτελεστούν  σύμφωνα  με την από 26.04.2022 τεχνική περιγραφή
της εν λόγω εργασίας.

                                                                      
                                                         Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
                                            ( σφραγίδα, ημερομηνία, υπογραφή )

                                       ...................................................................
                                     


