
 
Ο ∆ΟΠΑΦΜΑΗ  ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ανωτέρω  δαπάνη  και καλεί τους 
ενδιαφερόµενους να καταθέσουν ιδιοχείρως είτε µε ταχυδροµείο, σφραγισµένο φάκελο προσφοράς τις σχετικές κλειστές 
προσφορές σύµφωνα µε: 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 Την    62/21   απόφαση ∆ηµάρχου περί ορισµού Προέδρου του ∆ΟΠΑΦΜΑΗ 

 Την   3302/21   ΑΑΥ   µε την οποία εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης   

 Τη µελέτη του διαγωνισµού η οποία έχει εγκριθεί 

 
Προσφορές γίνονται δεκτές µέχρι και την  9/7/2021 , ηµέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   και ώρα 09:00,    στο Πρωτόκολλο  του 
∆ΟΠΑΦΜΑΗ, ∆ιεύθυνση Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4.  Πληροφορίες  δίνονται από το ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  Τηλ.: 
2810. 300.100 – 300.090,  τις εργάσιµες ηµέρες από τις 9.00πµ έως τις  13.30µµ..  

Ο φάκελος προσφοράς θα περιέχει: 

1. Έντυπο οικονοµικής προσφοράς συµπληρωµένο  

2. Όλα τα πιστοποιητικά, σε ισχύ,  που αναφέρονται στη µελέτη του διαγωνισµού 

3. Prospectus με αναλυτικές πληροφορίες των προσφερόμενων ειδών 

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης όπου να 

δηλώνεται ότι:  

 Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, και του ενδεικτικού προϋπολογισμού του 
διαγωνισμού και συμφωνούν με αυτούς.  

• Είναι ενήμεροι φορολογικά και ασφαλιστικά.  

• Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής σε σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας 
κωδικό επαγγέλματος.  

• Δεν έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά 
εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες , σε νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-
πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) ,2003/568/ΔΕΥ, 

(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 
309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα.  

• Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 
  

Δικαιολογητικά ανάθεσης:  

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, καθώς και για την απόδειξη της 
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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
 
Για :     Προμήθεια:    ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ 

 

 





επαγγελματικής ικανότητας ο ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να ανατεθεί η προμήθεια, εντός 10 ημερών 

από σχετική πρόσκληση η οποία θα του αποσταλεί θα πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:  

Α)  Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα  
Β) Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 

τους και το ειδικό επάγγελμά τους, το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών θα 
οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος ,που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
H επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε κριτήριο τη συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής για το σύνολο 
της δαπάνης, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές.  
 
 

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ 

Η  πρόεδρος του ∆ΟΠΑΦΜΑΗ  

ΛΕΜΟΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 
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Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ   Π Ρ O Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 

 

Το τμήμα Προμηθειών του ΔΟΠΑΦΜΑΗ προτείνει και αιτείται προς έγκριση την:  Προμήθεια:   ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ 

ποσού 10.044.00€   σε βάρος του: ΚΑ 15-7131.003 με τίτλο: «Προμήθεια λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού» του 

προϋπολογισμού έτους 2021. 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ-cpv 09331100-9 ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

1 ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 200lt ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ 2Χ1,5m2 9 900,00 € 8.100,00 

    σύνολο   8.100,00 

    ΦΠΑ 24% 1.944.00 

γεν. Σύνολο 10.044.00 

       

  

ΘΕΜΑ:  Σύνταξη ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 και 54 παρ.7 του Ν. 4412/2016. 

3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

4) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 

3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

5) Την αναγκαιότητα της Προμήθειας   :  Προμήθεια:   ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ 

6) Την 62/21 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Προέδρου του ΔΟΠΑΦΜΑΗ  

7) Συντάσσομε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές ως εξής :   

 

 
Συντάσσομε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές ως εξής :   

 

  
Στην  παραπάνω προμήθεια γίνονται αποδεκτές προσφορές με ισοδύναμα υλικά. 

  Οποιαδήποτε έξοδα µεταφοράς της προµήθειας  επιβαρύνουν τον ανάδοχο  ενώ η παράδοση θα γίνει , σε όροφο ή 
ταράτσα ,στους παρακάτω παιδικούς σταθµούς του ∆ΟΠΑΦΜΑΗ: 
 

Α/

Α 

ΚΕΠΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΠΕΡΙΟΧΗ 

1 Β΄ ΚΕ.Π.Α ΨΥΧΑΡΗ & ΕΡΩΦΙΛΗΣ - ΟΑΣΗ 

2 Γ΄ ΚΕ.Π.Α ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ - ΔΕΙΛΙΝΑ 

3 Δ΄ ΚΕ.Π.Α ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 61 - ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ 

4 ΣΤ΄ ΚΕ.Π.Α ΗΦΑΙΣΤΟΥ 49 - ΤΑΛΩΣ 

5 Ζ΄ ΚΕ.Π.Α ΚΟΝΙΤΣΗΣ 1 - ΠΟΡΟΣ 

6 Η΄ ΚΕ.Π.Α ΟΛΥΜΠΟΥ & ΔΡΑΜΑΣ - ΠΑΤΕΛΛΕΣ 

7 Ι΄ ΚΕ.Π.Α ΚΟΜΒΟΣ ΓΙΟΦΥΡΟΥ 

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΒ ΚΕ.Π.Α ΕΡΜΗ 33 - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

9 ΑΣΙΤΕΣ ΚΕ.Π.Α ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΣΙΤΕΣ 

 
 
 





Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα τεχνικά στοιχεία των 

προσφερόμενων ειδών καθώς και η συμμόρφωση του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, μαζί με 

την προσφορά τους, οι διαγωνιζόμενοι επί ποινή αποκλεισμού (χωρίς άλλη ειδοποίηση από την 

υπηρεσία) να επιδείξουν φωτογραφίες  των ειδών που προσφέρουν, prospectus με αναλυτικές 

πληροφορίες,  να είναι σύμφωνοι με τις διατάξεις των οδηγιών LVD 2006/95/EK καθώς και πιστοποιητικά 

σε ισχύ  CE 901076, 901085, ΕΝ 60335-1:2002 +Α1:2004 +Α11:2004 +Α12:2006 +Α2:2006+Α13:2008 +A14:2010 .- 

EN 60335-2-21:2003 +A1:2005 +Α2:2008 

  

 
ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ (σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ Νο:812/2013 

Τεχνικές παράμετροι: 

Τάξη ενεργειακής απόδοσης: : B  

- Πάγιες απώλειες: 55 , Σύμβολο: S,   

- Όγκος αποθήκευσης: 194 litres έως 200 litres,  Σύμβολο: V 8059- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

 Δελατόλας 

Νικόλαος ΕΛΕΝΗ ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΛΕΜΟΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 

Υπογραφή 

   
Ημερομηνία 
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