
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 

Βέροια  10 Ιανουαρίου 2018 

Αρ. Πρωτ.: οικ. 15995(227) 

ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

Ταχ.∆/νση:       Μητροπόλεως 44 
Ταχ.Κώδικας:  59132, Βέροια 
Πληροφορίες:  Σ. Μπίµπου 
Τηλέφωνο:       23313 50224 
Telefax:             23313 50227 
URL:                  www.pkm.gov.gr  
E-mail:               bibou.s@imathia.pkm.gov.gr  

ΠΡΟΣ 
Κάθε Ενδιαφερόµενο 

 
Θέµα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της ετήσιας τακτικής 

συντήρησης των ανελκυστήρων των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας 

και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Ν. Ηµαθίας, συνολικού 

προϋπολογισµού 4.500 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και δικαιώµατος 

προαίρεσης». 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

2. Τις αρ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302./τ. Β΄/ 30-12-2016), µε τις οποίες εγκρίθηκε η 

τροποποίηση του Οργανισµού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.∆ 133/2010, ΦΕΚ 

226/τ. Α΄/ 27-12-2010). 

3. Το Ν.∆. 496/1974 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Περί λογιστικού των Ν.Π.∆.∆.». 

4. Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες” 

5. Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε το 

άρθρο 10 του Ν. 4337/2015 (Α΄ 129) 
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7. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

8. Την µε αρ. 57654/23-5-2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1781) «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης» 

9. Το Ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π∆ 318/1992 

και λοιπές ρυθµίσεις», άρθρο 1 και άρθρο 3 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014). 

10. Την αρ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008) Κ.Υ.Α. «Συµπλήρωση 

διατάξεων σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των 

ανελκυστήρων» και το ΦΕΚ 424/Β/10-3-2009. 

11. Τις αριθ. 461114(9980)/18.11.2014 (3129/Β), 30140(386)/8-2-2017 (335/Β), 30110(385)/27-

1-2017 (390/Β) όπως τροποποιήθηκε µε την αρ. 243018(3917)/16-6-2017 (2187/Α’) Απόφαση 

και 336901(3038)/11-08-2017 (2974/Β) Αποφάσεις Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 

σχετικά µε τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων και την εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή 

Περιφερειάρχη». 

12. Τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή 

Ενότητα Ηµαθίας για το οικονοµικό έτος 2018 (αρ. απόφ. Περιφ. Συµβ.: 294/15-11-2017). 

13. Την αρ. 340/2017 (Α∆Α: Ω80Θ7ΛΛ-ΒΣΚ) Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της 

ΠΚΜ µε θέµα: «Έγκριση προγράµµατος εκτελεστέων προµηθειών έτους 2018 της ΠΚΜ». 

14. Την αρ. 2747/2017, Πρακτικό 47ο/21.12.2017 (Α∆Α: ΩΥΠ67ΛΛ-Η3Χ) Απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής της ΠΚΜ περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης. 

15. Την µε α/α 253 (Α∆ΑΜ: 18REQ002517275) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, που 

καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής µε α/α 173 στο Βιβλίο Εγκρίσεων 

και Εντολών Πληρωµών (ΚΑΕ 02.721.0851.01). 

16. Την ανάγκη ετήσιας συντήρησης των ανελκυστήρων της ΠΕ Ηµαθίας και των ∆/νσεων 

Εκπαίδευσης Ν. Ηµαθίας. 

 

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 

 

Να υποβάλουν προσφορά για το έργο της συντήρησης των κάτωθι πέντε (5) ανελκυστήρων 

(ένας 5 στάσεων, ένας 6 στάσεων, δύο 2 στάσεων και ένας 4 στάσεων): 

• Ανελκυστήρας Π.Ε. Ηµαθίας ΝοΑ αριστερό  

• Ανελκυστήρας Π.Ε. Ηµαθίας ΝοΒ δεξιό  

• Ανελκυστήρας ΚΕ∆.∆.Υ. Ηµαθίας  

• Ανελκυστήρας ∆/νσης Β/θµιας Εκπαίδευσης Ηµαθίας   

• Ανελκυστήρας Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων   
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Προϋπολογισµός: 4.500 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και δικαιώµατος 

προαίρεσης ποσού 375 ευρώ για ενδεχόµενη παράταση της σύµβασης για έναν µήνα του έτους 

2019, σε περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες ανάδειξης νέου αναδόχου. 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα οικονοµική προσφορά βάσει τιµής. 

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισµένο φάκελο µε 

αναγραφή των στοιχείων τους (επωνυµία και διεύθυνση) καθώς και τη φράση «Προσφορά για τη 

συντήρηση πέντε ανελκυστήρων των κτιρίων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 

Ηµαθίας, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων, της Β/θµιας Εκπαίδευσης Ηµαθίας και του ΚΕ∆∆Υ 

Ηµαθίας». Η προσφορά θα συνοδεύεται από αίτηση συµµετοχής και θα περιέχει δύο (2) 

επιµέρους, ανεξάρτητους, σφραγισµένους φακέλους, δηλαδή: 

 

1) Φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», ο οποίος θα περιέχει: 

 

Α. Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, του νοµίµου εκπροσώπου του προσφέροντος, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος: 

 

α) ∆εν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιον από τους παρακάτω 

λόγους: συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τροµοκρατικά εγκλήµατα ή 

εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, νοµιµοποίηση εσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες 

µορφές εµπορίας ανθρώπων. 

Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

− Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές. 

− Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα 

τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

− Στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

β) ∆εν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 

στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν 

τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση). 

γ) Είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο. 

δ) Είναι κάτοχος σχετικής Άδειας από την αρµόδια Υπηρεσία, στο µητρώο της οποίας είναι 

καταχωρηµένος, σύµφωνα µε την ΚΥΑ Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008). 

ε) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 
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Β. Τα νοµιµοποιητικά στοιχεία του προσφέροντος, από τα οποία να προκύπτει η εξουσία 

υπογραφής του νοµίµου εκπροσώπου (ΦΕΚ, αντίγραφο καταστατικού µε τις τροποποιήσεις 

του, πρακτικό εκπροσώπησης ∆.Σ., κτλ). 

 

Σηµείωση: Τα αποδεικτικά των ανωτέρω (ποινικό µητρώο, ασφαλιστική ενηµερότητα, 

φορολογική ενηµερότητα, πιστοποιητικό Επιµελητηρίου, άδεια συντηρητή), θα προσκοµιστούν 

µόνο από τον µειοδότη, πριν την έκδοση της Απόφασης Ανάθεσης. 

Όλα τα ανωτέρω µπορούν να προσκοµιστούν σε απλά φωτοαντίγραφα, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4250/2014. 

 

2) Φάκελος «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της οικονοµικής 

προσφοράς του υποψηφίου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα Πρόσκληση. 

 

Η οικονοµική προσφορά θα αφορά: 

Α) την τιµή συντήρησης σε µηνιαία βάση, ανά ανελκυστήρα, χωρίς ΦΠΑ.  

Β) την συνολική τιµή των προσφερόµενων υπηρεσιών. 

 

Η µηνιαία οικονοµική προσφορά για το σύνολο των ανελκυστήρων δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το ποσό των 375 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.  

Οι εργασίες συντήρησης ανελκυστήρων γίνονται αποκλειστικά και µόνο από συνεργείο 

συντήρησης, το οποίο έχει την απαιτούµενη άδεια από τη ∆/νση Ανάπτυξης της οικείας 

Περιφερειακής Ενότητας, έχει καταχωρηθεί στο µητρώο συντήρησης, που τηρεί η ∆/νση αυτή, 

και διαθέτει τα κατάλληλα όργανα, µέσα και προσωπικό (ΚΥΑ Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008). 

Ο ανάδοχος του έργου µε δικά του έξοδα θα αναλάβει την ασφάλεια κάθε ανελκυστήρα 

έναντι αστικής ευθύνης σε περίπτωση ατυχήµατος, είτε ατοµικού είτε οµαδικού, όπως 

προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία. 

Η σύµβαση θα ισχύει από την υπογραφή της έως 31/12/2018, µε µονοµερές δικαίωµα για 

παράταση του χρόνου λήξης για έναν µήνα, κατόπιν σχετικής έγγραφης ειδοποίησης της Π.Ε. 

Ηµαθίας. 

Οι φάκελοι προσφορών θα κατατεθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Ηµαθίας, Υποδ/νση 

Οικονοµικού-Ανθρωπίνων Πόρων, Μητροπόλεως 44, ισόγειο, µέχρι και την Τετάρτη 17 

Ιανουαρίου 2018 και ώρα 14:30 πµ. 

 

Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στη «∆ιαύγεια», στην Ιστοσελίδα της ΠΕ Ηµαθίας 

(imathia.pkm.gov.gr), καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Ηµαθίας. 

 
 

Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηµαθίας 
 
 
 

Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης 
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