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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές
προσφορές για ανακατασκευή τουαλετών κοριτσιών 6ου

Λυκείου - Δήμου Ζωγράφου

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ζωγράφου 
            προκηρύσσει εκδήλωση  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για την «ανακατασκευή  
            τουαλετών κοριτσιών 6ου Λυκείου Ζωγράφου» σύμφωνα με:

1. Ν. 4412/2016 Αρθρο 118 περί απευθείας ανάθεση.
2. Ν. 4412/2016 Αρθρο 38 – ΚΗΜΔΗΣ 

Ν.  4412/2016  Αρθρο  86  κριτήρια  ανάθεσης  των  συμβάσεων  (άρθρο  67  της 
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) 
Υ.Α.  57654/2017  -  ΦΕΚ  1781/Β/23-5-2017  (ΚΗΜΔΗΣ)  του Υπουργείου  Οικονομίας  και 
Ανάπτυξης. 
Υπουργική Απόφαση 8440/2011 - ΦΕΚ 318/Β/25-2-2011 «  Καθορισμός λειτουργίας των 
Σχολικών  Επιτροπών  και  ρύθμιση  οικονομικών   θεμάτων  αυτών»  και  την  υπ.  αριθμ. 
Υπουργική Απόφαση 5293/2018.

3. Τον  ν.  1566  /1985  ΦΕΚ  167/30-9-1985   «Δομή  και  λειτουργία  της  Α/βάθμιας  και 
Β/βάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

7. Ν. 3861/2010 Υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των    
      Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο –  
      «Πρόγραμμα Διαύγεια».

         8.  ΚΥΑ. 58510/2009 «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13172/17.3.1995 (ΦΕΚ Β΄ 
              217/ 1995) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Παιδείας   
              και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,   
              όπως αυτή ισχύει, περί εκτέλεσης έργων επισκευής και συντήρησης σχολικών   
              κτιρίων από σχολικές επιτροπές».

Η υπ’ αριθμ. 13172/17.3.1995 (ΦΕΚ Β΄ 217/ 1995) Κοινής απόφασης των Υπουργών 
      Εσωτερικών,  Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και 
      Δημοσίων Έργων,  όπως αυτή ισχύει, περί εκτέλεσης έργων επισκευής και συντήρησης 
      σχολικών κτιρίων από σχολικές επιτροπές.

         10. Ν 1894/1990 άρθρο 5 ( ΦΕΚ 110 Α)
         11. Άρθρο 10 της ΚΥΑ 64447/1991 κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 136Β) 
              «Τρόπος και διαδικασία πραγματοποιήσεως των πάσης φύσεως εσόδων και 
               εξόδων των Σχολικών Επιτροπών»
         



12. Την υπ. αριθμ. 18/2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και 
                 Μεταφορών και Δικτύων « Παροχή διευκρινήσεων ως προς την εφαρμογή 
                 του Ν.  4412/2016.
        13. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010).
            14. Την υπ. αριθμ 70/ 6-9-2018  Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής που αφορά 
                 την ανακατασκευή τουαλετών κοριτσιών 6ου Λυκείου Ζωγράφου. ( ΑΔΑ 
                 69ΣΛ46ΜΟ8Κ-8Χ1).
            15. Το υπ. αριθμ. 176/2-10-2018 πρωταρχικό αίτημα ανακατασκευής τουαλετών 
                 κοριτσιών στο 6ο Λύκειο Ζωγράφου. ( ΑΔΑΜ 18REQ003775306 2018-10-02)
            16. Την από 27/9/2018 Τεχνική Έκθεση εργασιών της Τεχνικής Υπηρεσίας 
                  Δήμου  Ζωγράφου. 

Αναλυτικά οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι οι παρακάτω:

1) Αντικατάσταση 6 λεκανών (κατάργηση τούρκικων και τοποθέτηση συμβατικών λεκανών) 
και αντικατάστασή των δοχείων πλύσεως.

2) Έλεγχος υδραυλικής εγκατάστασης και αντικατάσταση τυχόν φθαρμένων σωληνώσεων.
3) Έλεγχος  ηλεκτρολογικής  εγκατάστασης  και  αντικατάσταση  φθαρμένων  καλωδίων  και 

λαμπτήρων.
4) Έλεγχος σιφονιών στους νιπτήρες, και αντικατάστασή τους (6 σιφώνια  SPEC πλαστικά με 

μεταλλικό άκρο).
5) Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης λευκά ή έγχρωμα ενδεικτικές διαστάσεις 20χ50 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-07-02-00, τοποθετούμενα μετά την απόξεση των επιχρισμάτων, 
σε υπόστρωμα τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350Kgr τσιμέντου και 0,04m3 ασβέστιου ή 
κολλητά με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το πολύ 1mm, με πλήρωση 
των  κενών  με  λεπτόρρευστο  τσιμεντοκονίαμα  των  600Kg και  αρμολόγημα  με  λευκό 
τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο.

6) Επιστρώσεις  δαπέδων  με  κεραμικά  πλακίδια  GROUP 4,  ενδεικτικών  διαστάσεων 
33χ33cm,1ης ποιότητας έγχρωμα, υδατοαπορροφητικότητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη 
«GROUP 4»,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-07-02-00.  Τα  πλακίδια  θα 
τοποθετηθούν  με  αρμούς  1  έως  2  mm,  σε  στρώση  τσιμεντοκονιάματος  των  450  Kgr 
τσιμέντου  ή  με  κόλλα  πλακιδίων  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  12004,  συμβατή  με  την  υπάρχουσα 
υποδομή.

7) Πλήρης χρωματισμός όλων των επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα, ακρυλικής 
ή πολυβινυλικής βάσεως.
Οι χρωματισμοί θα γίνουν επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα 
ακρυλικής ή βινυλικής, ή στυρενιο – ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις σύμφωνα με την 
ΕΤΕΠ 03-10-02-00.  Πριν την εφαρμογή των δύο στρώσεων του τελικού χρώματος θα γίνει 
κατάλληλη προετοιμασία της τελικής επιφάνειας και αστάρωμα αυτής.

8) Κατασκευή (6) νέων ξύλινων πορτών στις τουαλέτες και μίας εξωτερικής.
9) Λοιπές μικροεργασίες που θα προκύψουν για να γίνει πλήρως λειτουργική η 
     Τουαλέτα (χαρτοθήκες σαπουνοθήκες, βρύσες στους υπάρχοντες νιπτήρες, 4 καθρέφτες κ.τ.λ ).
10) Για λόγους ταχύτητας και αποφυγή οχλήσεων προτείνεται η επίστρωση των πλακιδίων να 

γίνει με κόλλα πλακιδίων πάνω στα υπάρχοντα, αφού εξασφαλισθεί πρώτα η στερέωση των 
υπαρχόντων, ιδιαίτερα σε  σημεία που υπάρχουν φθορές.



Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους από 18/10 έως 30/10/2018   
στις εργάσιμες ώρες από 9.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. στην Γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής 
Ιωάννου Θεολόγου 22 – Παλαιό Δημαρχείο Ζωγράφου – 2ος όροφος – τηλ. Επικοινωνίας : 
210 77 73 809.

Απαραίτητα δικαιολογητικά: (διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 
του άρθρου 73 του Ν.4412/2016)

1.Φορολογική ενημερότητα.
 2. Ασφαλιστική ενημερότητα
 3. Ποινικό Μητρώο
                                         

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΤΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ


	Ν. 4412/2016 Αρθρο 86 κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων (άρθρο 67 της                        Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) 
	Υ.Α. 57654/2017 - ΦΕΚ 1781/Β/23-5-2017 (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 
	Υπουργική Απόφαση 8440/2011 - ΦΕΚ 318/Β/25-2-2011 « Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών  θεμάτων αυτών» και την υπ. αριθμ. Υπουργική Απόφαση 5293/2018.
	Η υπ’ αριθμ. 13172/17.3.1995 (ΦΕΚ Β΄ 217/ 1995) Κοινής απόφασης των Υπουργών 
	      Εσωτερικών,  Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και 
	      Δημοσίων Έργων,  όπως αυτή ισχύει, περί εκτέλεσης έργων επισκευής και συντήρησης 
	      σχολικών κτιρίων από σχολικές επιτροπές.


