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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΛΠ 

 

Ενδεικτικού προϋπολογισμού: 23.999,98 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 
Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου, 

σας προσκαλεί όπως αποστείλετε οικονομική προσφορά για την επικαιροποίησή και μερική 
τροποποίηση στο φέροντα οργανισμό λόγω σημαντικών βλαβών που προέκυψαν από την 
μελέτη Στατικής Επάρκειας του υφιστάμενου κτηρίου του Κλειστού Γυμναστηρίου 
Καλαθοσφαίρισης στο Άλσος Βείκου Ο Δήμος Γαλατσίου, έχει λάβει τη σχετική έγκριση από 

το αρμόδιο Δασαρχείο. μέχρι την Τρίτη 10 Μαΐου 2022. 
 

Για την έκδοση οικοδομικής άδειας του κτηρίου είναι απαραίτητη η επικαιροποίηση της 
Στατικής Μελέτης και ο Σχεδιασμός του νέου Φέροντος Οργανισμού του κλειστού γηπέδου 
μπάσκετ στο Άλσος Βείκου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των ξύλινων κατασκευών όπως 
ισχύουν σήμερα και σύμφωνα με τα υλικά της νέας τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται 
σήμερα. 

 
Το ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης 

Παπαδιονυσίου, υποχρεούται με την υπογραφή της οικείας σύμβασης να παραδώσει στον 
ανάδοχο τις οριστικές μελέτες που εκπονήθηκαν από το ΥΠΕΧΩΔΕ αρμόδιος συντάξας 
μηχανικός κ. Τουλιάτος και τον έλεγχο στατικής επάρκειας που συντάχθηκε από την 
μηχανικό κ. Ρουμελιώτη.  

 
Η επικαιροποίηση της Στατικής Μελέτης θα βρίσκεται σε συμφωνία με την 

επικαιροποίηση της Αρχιτεκτονικής Μελέτης που εκπονείται παραλλήλως, καθώς και της  
Μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων. 

Η προσφορά και η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο του Ν.Π. 
σε κλειστό φάκελο με την επωνυμία της εταιρείας. 

 
      Οι προδιαγραφές της δαπάνης αναφέρονται στην επισυναπτόμενη με αριθμό πρωτ. 
950/14-04-2022 τεχνική περιγραφή.  

 

 
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΓΑΛΑΤΣΙ  03/05/2022 
Αριθ. Πρωτ.1019 

                     

 

ΠΡΟΣ 

 

              ΚΟΝΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                  Αντιφίλου 26, Αθήνα 
                       Τ.Κ. 11528 
                 Τηλ. 6977790655 
     E-mail:zanniskon@yahoo.com  

  

Ταχ. Δ/νση : Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους 

Tαχ.Κώδ.  : 11146 

Τηλέφωνο 
Fax 

: 

: 

2132055356 – 2132055372 
2132055317 

E-mail : polat@galatsi.gr 



Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τα άρθρα 73 & 80 του Ν.4412/2016, θα 
χρειαστεί να προσκομίσετε υποχρεωτικά πριν την απόφαση ανάθεσης και την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης 1) φορολογική ενημερότητα 2) ασφαλιστική ενημερότητα 3) 
αντίγραφο ποινικού μητρώου (τρίμηνη ισχύς ) 4) πτυχίο κατηγορίας 8  
5) γενικό πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ 6) υπεύθυνη δήλωση (συνημμένη, δεν απαιτείται γνήσιο 
υπογραφής ) 7) καταστατικό όπου να φαίνεται η εκπροσώπηση ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 
ισχύουσας εκπροσώπησης 

 

                                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                           

                                                                                                                  

                                                                                                          

Εμμανουήλ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ     
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