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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

(για την κατασκευή βάσης τοποθέτησης ενός λυόμενου οικίσκου στο 

προαύλιο του Γυμνασίου – Λυκειακών Τάξεων Ριόλου) 

 

 

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας πρόκειται στο προαύλιο του 

Γυμνασίου – Λυκειακές Τάξεις Ριόλου να προχωρήσει στην κατασκευή βάσης διαστάσεων περίπου 52 τ.μ. από 

οπλισμένο σκυρόδεμα προκειμένου να τοποθετήσει εκεί λυόμενο οικίσκο με τουαλέτες. Η ανάθεση της συγκεκριμένης 

προμήθειας θα γίνει με την συλλογή σφραγισμένων οικονομικών προσφορών με πρόσκληση ενδιαφέροντος σε 

τέσσερεις εργοληπτικές επιχειρήσεις στον Ριόλο και τα γύρω χωριά, αλλά και με σχετική ανακοίνωση που θα αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα του Δήμου. Παρακάτω σας παραθέτουμε την τεχνική περιγραφή των εργασιών καθώς και όλα τα 

ζητήματα σχετικά με την εκτέλεση της εργασίας αυτής. Έτσι έχουμε: 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η   Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν  

 

Α. Διαστάσεις 

Η βάση θα έχει διαστάσεις 6,00m Χ 8,55m με συνολικό εμβαδό 51,30 τ.μ. και θα περιλαμβάνει περιμετρικό 

πεδιλοδοκό ύψους 0,80cm, πλάτους 0,25cm, πλάτος θεμελίου 0,50cm και πάχους 0,25cm. Ενώ η πλάκα της 

βάσης θα έχει πάχος  0,15cm. 
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Β. Σίδηρος Οπλισμός 

Ο οπλισμός της θεμελίωσης θα είναι ο ακόλουθος: 

 Δοκοί 3Φ14 άνω και 3Φ16 κάτω με συνδετήρες Φ6/10 

 Θεμέλιο εσχάρα Φ10 10Χ10 

Ο οπλισμός της πλάκας θα είναι ο ακόλουθος: 

 Πλάκα εσχάρα Φ6 15Χ15 

Η συνολική ποσότητα οπλισμού που θα απαιτηθεί ανέρχεται στους 2 τόνους. 

 

Γ. Έτοιμο Σκυρόδεμα 

Το σκυρόδεμα που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι ποιότητας C 25/30. 

Η συνολική ποσότητα σκυροδέματος που θα απαιτηθεί ανέρχεται στα 18,20m3.  

Αναλυτικά για τους δοκούς θα απαιτηθούν 10,50m3, ενώ για την πλάκα θα απαιτηθούν 7,70m3. 

 

Δ. Αδρανή Υλικά 

Τα αδρανή υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για το μπάζωμα του σκάμματος και την στήριξη της πλάκας θα 

είναι ποιότητας 3Α και η στρώση τους θα έχει πάχος μέχρι 0,15cm.. 

Η συνολική ποσότητα αδρανών υλικών που θα απαιτηθούν ανέρχεται στα 7,80m3.  

 

Ε. Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Στην ανάθεση της εργασίας αυτής περιλαμβάνονται οι εκσκαφές των θεμελίων, η απομάκρυνση των 

μπάζων που θα προκύψουν, η εργασία κατασκευής του ξυλοτύπου για τα θεμέλια, τους δοκούς και την 

πλάκα, η εργασία κοπής και τοποθέτησης του σίδηρου οπλισμού, η προμήθεια, η μεταφορά και τοποθέτηση 

όλων των υλικών στο έργο, καθώς και ο καθαρισμός του χώρου μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής της 

βάσης.  

 

Ο ανάδοχος με την ανάθεση της εργασίας θα υπογράψει σύμβαση με την Σχολική Επιτροπή 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία θα αναγράφονται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις της 

συνεργασίας μας.  

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει τις παραπάνω περιγραφόμενες εργασίες εντός Δέκα Πέντε 

( 15 ) ημερών, αρχής γενομένης από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης ανάθεσης του έργου. 

Δικαίωμα παράτασης της σύμβασης μπορεί να δοθεί μόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Σ.Ε.Δ.Ε. έπειτα από έγγραφο αίτημα του αναδόχου. Η παράταση σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τις Επτά ( 7 ) ημέρες.  

 



Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην έκδοση όλων των νόμιμων παραστατικών (τιμολόγια) στα 

στοιχεία της Σ.Ε.Δ.Ε., ενώ θα εξοφληθεί με το πέρας της εργασίας και εφόσον έχει εκπληρώσει στο ακέραιο 

τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με την υπογραφή του συμφωνητικού εκτέλεσης της συγκεκριμένης 

εργασίας. 

 

Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο έργο θα είναι ασφαλισμένο και θα φέρει όλα τα νόμιμα 

έγγραφα με ευθύνη και μέριμνα του αναδόχου. Επίσης όλα τα μηχανήματα που θα επιχειρήσουν στο έργο θα 

πρέπει να είναι ασφαλισμένα και να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και να είναι εφοδιασμένα με τις 

απαραίτητες άδειες με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου. Τέλος όλα τα μέτρα προστασίας τόσο του 

προσωπικού, όσο και των μαθητών βαρύνουν τον ανάδοχο και η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης ουδεμία ευθύνη έχει για όλα τα παραπάνω αναφερόμενα.   

  

Υ Π Ο Β Ο Λ Η   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν  

  

Παρακαλούμε αν ενδιαφέρεστε να αναλάβετε την παραπάνω περιγραφόμενη εργασία τότε θα πρέπει 

να προσκομίσετε σφραγισμένη οικονομική προσφορά σε αδιαφανή φάκελο στην οποία θα δηλώνετε ότι 

αποδέχεστε να αναλάβετε την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας σύμφωνα με την συνημμένη Τεχνική 

Περιγραφή Εργασιών καθώς και με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 

παρούσα πρόσκληση. Η προσφορά σας θα πρέπει να αναγράφει Ολογράφως και Αριθμητικός το 

συνολικό τίμημα εκτέλεσης της εργασίας συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. και θα πρέπει να 

κατατεθεί έως την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 14.00 μ.μ. στα γραφεία της σχολικής επιτροπής, 

Σώσου Ταυρομενέως 50, στην Κάτω Αχαΐα. 

 

Α Π Ο Σ Φ Ρ Α Γ Ι Σ Η   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν – Ε Π Ι Λ Ο Γ Η   Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ 

 

Οι υποβληθείσες προσφορές θα ανοιχτούν παρουσία των υποψηφίων αναδόχων την Παρασκευή 22 

Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. από τριμελή επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου με επικεφαλή τον 

Πρόεδρο της ΣΕΔΕ, ενώ στην συνέχεια η ανάθεση της εργασίας θα γίνει στον μειοδότη από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της ΣΕΔΕ σε τακτική δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνεδρίαση του, 

πιθανότατα την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021..  

Για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία 

της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στο τηλέφωνο 26930 - 

25481. Είμαστε σε επικοινωνία προκειμένου από κοινού να αντιμετωπίσουμε το οποιοδήποτε θέμα προκύψει 

σχετικά με την υπόθεση αυτή.    



 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΑΠΙΔΕΥΣΗΣ 

 

 

 

ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
Πρόεδρος 


