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       Ο ∆ήµος µας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προµήθεια

προκατασκευασµένων οικίσκων WC για τις ανάγκες του ∆ήµου Ρεθύµνης. 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προµήθειας , έχει εκδοθεί :

α) η υπ΄ αριθµ. 583/23.06.2017 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης συνολικού 

διαθέσιµου ποσού 15.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% από τον ΚΑ 

30.7135.043.

β)  η  βεβαίωση  του  Προϊσταµένου  της  Οικονοµικής  Υπηρεσίας  ,  επί  της

ανωτέρω  ΠΑΥ  ,  για  την  ύπαρξη  διαθέσιµου  ποσού  ,  τη  συνδροµή  των

προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στο

Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών  της Οικονοµικής Υπηρεσίας µε ΑΑ βεβ.:625.

  Παρακαλούµε να µας  αποστείλετε  σχετική οικονοµική προσφορά για  την

ανωτέρω προµήθεια µέχρι την Παρασκευή 14.07.2017.

    Στην παρούσα πρόσκληση επισυνάπτεται Τεχνική Περιγραφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α')

  Προς απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από διαδικασίες

σύναψης  δηµοσίων  συµβάσεων  των  παρ.  1  και  2  του  άρθρου  73  του  Ν.

4412/2016 , παρακαλούµε , µαζί µε την προσφορά σας , να µας αποστείλετε

τα παρακάτω δικαιολογητικά :

α. Υπεύθυνη ∆ήλωση όπως στο Παράρτηµα Β’ 

Με την υπογραφή της σύµβασης θα πρέπει να προσκοµισθούν :

α. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου

β. Φορολογική ενηµερότητα

γ. Ασφαλιστική Ενηµερότητα 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

                                 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την προµήθεια και εγκατάσταση  δύο (2)

προκατασκευασµένων οικίσκων WC εξωτερικών διαστάσεων 4,20 x 1,40 x 2,20

(µήκος x πλάτος x ύψος) περίπου.

Οι οικίσκοι θα είναι αυτοτελείς κατασκευές και θα έχουν βασικό εξοπλισµό για

την στέγαση  χώρων  WC,  από τους οποίους ο ένας θα περιλαµβάνει τρεις (3)

απλές θέσεις WC, και θα τοποθετηθεί σε αύλειο χώρο σχολείου, ενώ ο άλλος θα

περιλαµβάνει  δύο (2) απλές θέσεις  WC  και  µία  (1) θέση WC ΑΜΕΑ,  και  θα

τοποθετηθεί σε χώρο γηπέδου. 

Το συνολικό ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισµού της προµήθειας ανέρχεται 

στο ποσό των 15.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24% και σύνδεσης 

µε δίκτυα κοινής ωφέλειας.

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΙΣΚΩΝ

A.  O ι  προσφερόµενο ι  προκατασκευασµένο ι  ο ικ ίσκο ι  θα  πρέπε ι
να  ε ί να ι  κα ινούρ ιο ι  κα ι  αµεταχε ίρ ιστο ι .

Β.  O ι  προσφερόµενο ι  προκατασκευασµένο ι  ο ικ ίσκο ι  θα  πρέπε ι
να   συµµορφώνοντα ι  προς  όλες  τ ι ς  υποχρεώσε ις  που
επ ιβάλλοντα ι  στους  κατασκευαστές ,  βάσε ι  των  κο ινοτ ικών  κα ι
εθν ικών δ ιατάξεων.

Γ .  O ι  προσφερόµενο ι  προκατασκευασµένο ι  ο ικ ίσκο ι  θα
παραδοθούν  κα ι  θα  εγκατασταθούν  στα  σηµε ία  που  θα
υποδε ί ξε ι  η  Αναθέτουσα  Αρχή .

∆.  Ο ι  προσφερόµενο ι  προκατασκευασµένο ι  ο ικ ίσκο ι  θα  πρέπε ι
να  συνοδεύοντα ι  από εγγύηση δύο (2)  ετών.

E .  Ο ι  προκατασκευασµένο ι  ο ικ ίσκο ι  θα  πρέπε ι  να  παραδοθούν
έτο ιµο ι  προς  χρήση.

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ



Γεν ική  περ ιγραφή:  Οι  ο ικ ίσκο ι  θα  φέρουν  µεταλλ ικό  σκελετό  από
γαλβαν ισµένους  κο ιλοδοκούς ,  πλήρως  αντ ισε ισµ ικό  κα ι  συστήµατα
το ιχοπο ι ίας ,  σε  µορφή έτο ιµων δοµηµένων το ιχ ίων.  

Προκατασκευασµένοι οικίσκοι WC εξωτερικών 
διαστάσεων κατά ελάχιστο 4,2 µέτρα µήκους x  
1,40 µέτρα πλάτους και καθαρό εσωτερικό ύψος 
2,20 µέτρα µε κατά ελάχιστη βασική κατασκευή και
εξοπλισµό που αποτελείται από:

2 να ι

1. Γαλβανισµένο µεταλλικό σκελετό (πλαίσιο 
οροφής-δαπέδου, γωνιακές κολώνες)

να ι

2. Τεγίδωση δαπέδου µε χαλύβδινους δοκούς να ι

3. Περιµετρική υδρορροή να ι

4. Πλήρη θερµοµόνωση τοιχοποιίας, µε πάνελ 
πολυουρεθάνης τουλάχιστον 40mm

ναι

5. Ενσωµατωµένα χαλύβδινα δοκάρια βάσης να ι

6. Πάτωµα από άνθυγρο υλικό, υγροµονωµένο 
δάπεδο επενδεδυµένο µε ειδικό αντιολισθητικό 
δάπεδο µεγάλης αντοχής τουλάχιστον 18mm

ναι

7. Εξωτερικές θύρες αλουµινίου µε µόνωση να ι

8. Αντιολισθητικό δάπεδο να ι

Βασ ικός  Η/Μ εξοπλ ισµός :  Πλήρη ηλεκτρολογ ική  εγκατάσταση µε  
καλωδ ίωση  µέσα σε  εξωτερ ικά  πλαστ ικά  κανάλ ια  αποτελούµενη  από:

1. Ηλεκτρολογικό πίνακα µε αυτόµατους 
ασφαλειοδιακόπτες

2 να ι

2. Εξωτερική αναµονή τροφοδοσίας 2 να ι

3. ∆ιπλό φωτιστικό σώµα µε λάµπες τύπου LED  ή 
φθορίου

2 να ι

4. ∆ιακόπτες, πρίζες σούκο (στεγανού τύπου) 4 να ι

5. Ρελέ διαρροής να ι

6.  Κλιµατιστικό  µηχάνηµα  inverter,  τηλεχειριζόµενο,
ψύξης – θέρµανσης, πλήρως τοποθετηµένο 

2 να ι

7. Πλήρης υδραυλική εγκατάσταση 2 να ι

8. Νιπτήρες – καθρέπτες 6 να ι

Εγγύηση καλής  λε ι τουργ ίας   δύο  (2)  ετών



   ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙ∆ΟΥΣ

ΜΟΝΑ∆Α

ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α

ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΑΞΙΑ

1 ∆ύο (2) 
προκατασκευασµένοι 
οικίσκοι WC 
εξωτερικών 
διαστάσεων 4,20 x 
1,40 x 2,20 (µήκος x 
πλάτος x ύψος) 
περίπου. (προµήθεια, 
µεταφορά, 
τοποθέτηση, σύνδεση)

ΤΕΜ. 2 6.048,39 12.096,77 € 

ΦΠΑ 24% 2.903,23 €
15.000,00 €

                                                                     Η Αν. Πρ/νη ∆ΤΥ & Π∆Ρ

                                                                        Αικατερίνη Καµηλάκη
                                                                                  

                                           

                                     

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
 (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): ∆ΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Ο – Η Όνοµα: Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο 
Πατέρα: 

Όνοµα και Επώνυµο 
Μητέρας:

Ηµεροµηνία γέννησης(2): 

Τόπος Γέννησης:

Αριθµός ∆ελτίου 
Ταυτότητας:

Τηλ
:

Τόπος Κατοικίας: ΧΩΡ
ΙΟ

Αριθ
:

ΤΚ
:

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):

∆/νση 
Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµε
ίου
(Εmail):



 

1.  ∆εν υπάρχει  σε  βάρος µου τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση για  έναν από  τους
ακόλουθους λόγους
Α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης
–  πλαίσιο  2008/841/∆ΕΥ  του  Συµβουλίου  της  24ης Οκτωβρίου  2008,  για  την
καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος ( ΕΕ L 300 της 11.11. 2008 σελ 42)
Β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών
– µελών της Ένωσης ( ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου
2 της απόφασης – πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για
την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (EE L 192 της 31.7.2003, σ. 25)
καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσια ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού
φορέα
Γ) απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των  Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ c 316 της 27.11.1995, σ.
48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803 /2000 (Α΄48)
∆) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται , αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης – πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ
του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τοµοκρατίας (EE L 164
της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος,
όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
Ε)  νοµιµοποίηση  εσόδων  από  παράνοµες  δραστηριότητες  ή  χρηµατοδότηση  της
τροµοκρατίας,  όπως  αυτές  ορίζονται  στο  άρθρο  1  της  Οδηγίας  2005/60/ΕΚ  του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την
πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (EE L
309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν.
3691/2008 (Α΄ 166)
Στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2
της Οδηγίας  2011/136/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συµβουλίου της 5ης

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την
προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο
2002/629/∆ΕΥ του Συµουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε
στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

2.  Τηρώ  τις  διατάξεις  που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της
ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού   κι  εργατικού  δικαίου  οι  οποίες  περιλαµβάνονται  στο  παράρτηµα  Χ  του
Προσαρτήµατος Α΄. 

3.  Επίσης,  δηλώνω  ότι  ο  οικονοµικός  φορέας  δε  βρίσκεται  σε  µία  από  τις  ακόλουθες
καταστάσεις : 
Α) πτώχευση
Β) διαδικασία εξυγίανσης
Γ) ειδική εκκαθάριση
∆) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Ε) έχω υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού
Στ) αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων
Ζ)  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση  προκύπτουσα  από  παρόµοια  διαδικασία
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου



 

Εάν έχει βρεθεί πρέπει να διευκρινιστούν οι λόγοι για τους οποίους ο οικονοµικός φορέας θα
δύναται  να  εκτελέσει  τη  σύµβαση,  λαµβανοµένης  υπόψη  της  εφαρµοστέας  εθνικής
νοµοθεσίας και των µέτρων σχετικά µε τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό
αυτές τις περιστάσεις
∆εν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα
∆εν γνωρίζω -/ γνωρίζω την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συµφερόντων
∆εν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα που είχε ως
αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης
∆εν έχω κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής
∆εν έχω αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές
Ήµουν σε θέση να υποβάλλω χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από
τον αναθέτοντα φορέα
∆εν έχωι επιχειρήσει να επηρεάσω µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσω εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να αποφέρουν
αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές
πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις  αποφάσεις  που  αφορούν  τον
αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση

4. Είµαι σε θέση να προσκοµίσω βεβαίωση πληρωµής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και
φόρων ή να πράσχω πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή να
τη λάβει απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος
αυτή διατίθεται δωρεάν
Στηρίζοµαι σε ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων προκειµένου να ανταποκριθώ στα
κριτήρια επιλογής της παρούσας διακήρυξης 
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστή υπεύθυνη δήλωση µε τις πληροφορίες που απαιτούνται για
κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς.
Συµµετέχω / δεν συµµετέχω σε ένωση οικονοµικών φορέων
Εάν  ναι,  µεριµνήστε  για  χωριστή  υπεύθυνη  δήλωση  από  τους  άλλους  εµπλεκόµενους
οικονοµικούς φορείς
Προτίθεµαι  να  αναθέσω  οποιοδήποτε  µέρος  της  σύµβασης  σε  τρίτους  υπό  τη  µορφή
υπεργολαβίας
Εάν  ναι,  παραθέστε  κατάλογο  των  προτεινόµενων  υπεργολάβων  και  το  ποσοστό  της
σύµβασης που θα αναλάβουν

          

Ηµεροµηνία:      …………………………….
 –Ο / Η ∆ηλ…..-.

(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. 

 


