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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Σέρρες, 6-8-2018                                                               
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ                                      Αρ. Πρωτ.: 390505(3343) 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ                                                             
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                 
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. ∆/νση :∆ιοικητήριο                Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο 
Ταχ. Κωδ. : 62110                                                              
Πληρ: Χαριζάνου Ελένη                                                               
Τηλ: 2321350362   
Fax: 2321350458                                                                          
e-mail:xarizanou@serres.pkm.gov.gr                                                                                                                                                              

 

Θέµα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση, σε αναγνωρισµένο φορέα 

πιστοποίησης, της έκδοσης πιστοποιητικών καταλληλότητας των ανελκυστήρων των 

Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας  Σερρών, συνολικού προϋπολογισµού 1.550,00 ευρώ 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ», CPV 42416100-6, Κωδ. NUTS:EL526» 

Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α77-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης -Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το άρθρο 11 των αποφ. αρ. 81320/2016 & 77909/2016 (ΦΕΚ 4302/Β/30-12-2016) «Έγκριση 

τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της  Περιφέρειας Kεντρικής  Μακεδονίας». 

3. Το Π.∆. 80/2016 (Α'145) “Αναλήψεις υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”. 

4. Το Ν. 4412/2016 (Α' 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών…», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Το Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας …», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Την αριθ. 30110 385/27-1-2017 (ΦΕΚ 390/Β/10-2-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

7. Την αρ. Φ.Α/9.2/0ΙΚ.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 περί διόρθωσης σφαλµάτων της ως άνω ΚΥΑ. 

8. Την αρ. 156/2017 (ΦΕΚ 2142/Β/22-6-2017) απόφαση Π.Σ. περί µεταβίβασης αρµοδιότητας 
απευθείας ανάθεσης στην Ο.Ε της Π.Κ.Μ.. 

9. Την αρ. 2682/21-12-2017 (Α∆Α: 7ΗΒ07ΛΛ-ΓΛΜ) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 

ΠΚΜ περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης. 

10. Την µε αρ. πρωτ. 3975/70/11-1-2018 (Α∆Α:ΩΛ837ΛΛ-1∆1 Α∆ΑΜ:18REQ002560806) Απόφαση 

Ανάληψης Υποχρέωσης, που καταχωρήθηκε µε α/α 444 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 

ΑΔΑ: 6ΓΖ07ΛΛ-ΥΛΨ



 

 

 

2 

Πληρωµών (ΚΑΕ 0899.α.01)  

11. Την ανάγκη για έκδοση πιστοποιητικών καταλληλότητας των ανελκυστήρων της ΠΕ Σερρών 

σύµφωνα µε το αρ. πρωτ. 473631/4604/9-11-2017 αίτηµα της Υποδ/νσης Τεχν. Έργων µε 

Α∆ΑΜ:17REQ002215681. 

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 

 Να υποβάλουν προσφορά για την έκδοση πιστοποιητικών καταλληλότητας των πέντε (5) 

ανελκυστήρων των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας  Σερρών: 

 

Ανελκυστήρες Π.Ε. Σερρών Προϋπολογισθείσα δαπάνη µε ΦΠΑ 24% 

Ανελκυστήρας ΑΜΕΑ ∆ιοικητηρίου 310,00 

Ανελκυστήρας προσθήκης ∆ιοικητηρίου 310,00 

Ανελκυστήρας παραρτήµατος ∆ιοικητηρίου 310,00 

Ανελκυστήρας του κτιρίου της πρώην ΝΕΛΕ 310,00 

Ανελκυστήρας της ∆/νσης Μεταφ. & Επικ/νιών 310,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.550,00 

   Η διενέργεια του αρχικού ελέγχου των ως άνω ανελκυστήρων περιλαµβάνει τουλάχιστον αποτύπωση 

της εγκατάστασης, υπολογισµό ηλεκτροµηχανικής αντοχής, έλεγχο τεχνικού φακέλου, έκδοση έκθεσης 

ελέγχου και µέχρι τρεις (3) τεχνικούς ελέγχους και δοκιµές ανά εγκατάσταση.   

   Κριτήριο της απευθείας ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα οικονοµική προσφορά βάσει τιµής, 

κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

   Οι ενδιαφερόµενοι αναγνωρισµένοι φορείς ελέγχου πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για όλους τους 

ανελκυστήρες της Π.Ε. Σερρών σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα και να την καταθέσουν σε 

σφραγισµένο φάκελο µε αναγραφή των στοιχείων τους (επωνυµία και διεύθυνση) καθώς και την ένδειξη 

«Προσφορά για τη έκδοση πιστοποιητικών καταλληλότητας των ανελκυστήρων της Περιφερειακής 

Ενότητας Σερρών για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε αρ. πρωτ. 390505(3343)/6-8-2018». 

Η προσφορά περιέχει δύο υποφακέλους, δηλαδή: 

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

   Στοιχεία καταχώρησης του αναγνωρισµένου/κοινοποιηµένου υποψήφιου οικονοµικού φορέα για την 

αξιολόγηση της πιστότητας των ανελκυστήρων σε κατάλογο που τηρείται στην αρµόδια Υπηρεσία του 

Υπουργείου Ανάπτυξης  ή άλλο επίσηµο φορέα. 

 

2) Φάκελος «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος περιέχει: 

 

   Τα στοιχεία της οικονοµικής προσφοράς του υποψηφίου για τον αρχικό έλεγχο και την έκδοση των 
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σχετικών πιστοποιητικών καταλληλότητας για το σύνολο των (5) ανελκυστήρων της Π.Ε. Σερρών 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα Πρόσκληση, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24% και 

σύµφωνα µε το Υπόδειγµα του Παραρτήµατος 1.  

 

   Οι φάκελοι προσφορών θα κατατεθούν στην Υποδ/νση Οικονοµικού-Ανθρωπίνων Πόρων, Κ. 

Καραµανλή 36, 2ος όροφος µέχρι και την Τρίτη 14 Αυγούστου 2018 και ώρα 8:30 π.µ., θα ανοιχτούν 

δηµόσια στα γραφεία του Τµ. Προµηθειών και θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης 

προσφορών διαδικασιών απευθείας ανάθεσης µε διαπραγµάτευση την Τρίτη 14 Αυγούστου 2018 και 

ώρα 9:00 π.µ. µε τη συνδροµή υπαλλήλου της ∆/νσης Ανάπτυξης και του υπαλλήλου της Υποδ/νσης 

Τεχν. Έργων κ. Ζιγκιρκά Γρηγόρη που είναι υπεύθυνος και για κάθε παροχή πληροφοριών προς τους 

υποψηφίους οικονοµικούς φορείς (τηλ. επικοινωνίας 2321355118). 

    Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στη «∆ιαύγεια», στην Ιστοσελίδα της ΠΕ Σερρών καθώς και 

στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Σερρών. 

 

                                                                    Ο Αν. Πρ. της Υποδ/νσης Οικ/κού & Ανθρ. Πόρων 
                                                                                            Της Π.Ε. Σερρών 
 
 
 
                                     Κοτζάογλου Σωκράτης                                      
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      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΣΕΡΡΩΝ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.550,00 
ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ. 

 

 

Ανελκυστήρες Π.Ε. Σερρών Συνολική τιµή µε ΦΠΑ 24% 

Ανελκυστήρας ΑΜΕΑ ∆ιοικητηρίου  

Ανελκυστήρας προσθήκης ∆ιοικητηρίου  

Ανελκυστήρας παραρτήµατος ∆ιοικητηρίου  

Ανελκυστήρας του κτιρίου της πρώην ΝΕΛΕ  

Ανελκυστήρας της ∆/νσης Μεταφ. & Επικ/νιών  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 Σηµειώσεις: α) Η διενέργεια του αρχικού ελέγχου των ως άνω ανελκυστήρων περιλαµβάνει τουλάχιστον 

αποτύπωση της εγκατάστασης, υπολογισµό ηλεκτροµηχανικής αντοχής, έλεγχο τεχνικού φακέλου, 

έκδοση έκθεσης ελέγχου και µέχρι τρεις (3) τεχνικούς ελέγχους και δοκιµές ανά εγκατάσταση.   

β) ∆εν γίνεται δεκτή προσφορά για µέρος των ως άνω υπηρεσιών.  
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