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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Σέρρες, 16-1-2018                                                               
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ                                      Αρ. Πρωτ.: 26470/218 
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 της ετήσιας τακτικής 

συντήρησης των ανελκυστήρων των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας  Σερρών και του 

ανελκυστήρα των ∆/νσεων Π.Ε. & ∆.Ε. Ν. Σερρών, συνολικού προϋπολογισµού 4.206,93 ευρώ 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ». 

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) “Ανάληψη 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. Το Ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές απλουστεύσεις - Καταργήσεις, ….». 

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 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.  
9. 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.. 

10. Την αρ. 2687/21-12-2017 (Α∆Α: 6ΡΥΗ7ΛΛ-ΠΕΥ) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 

ΠΚΜ περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης. 

11. α) Την µε αρ. πρωτ. 17707/159/11-1-2018 (Α∆Α:654Φ7ΛΛ-Ω76 Α∆ΑΜ: 18REQ002537435) 
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Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, που καταχωρήθηκε µε α/α 440 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 

Πληρωµών (ΚΑΕ 0851.α.01) και β) την µε αρ. πρωτ. 17708/160/11-1-2018 (Α∆Α:ΨΩΩΨ7ΛΛ-Ω∆Α) 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, που καταχωρήθηκε µε α/α 442 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 

Πληρωµών (ΚΑΕ 0851.α.01) 

12. Την ανάγκη ετήσιας συντήρησης των ανελκυστήρων της ΠΕ Σερρών και των ∆/νσεων Π.Ε. & ∆.Ε. 

Ν. Σερρών. 

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 

Να υποβάλουν προσφορά για το έργο της συντήρησης των κάτωθι έξι (6) ανελκυστήρων: 

 

Τακτικές συντηρήσεις των ανελκυστήρων Προϋπολογισθείσα τιµή µε ΦΠΑ 24% 

Ανελκυστήρας ΑΜΕΑ ∆ιοικητηρίου 653,23 

Ανελκυστήρας προσθήκης ∆ιοικητηρίου 742,07 

Ανελκυστήρας παραρτήµατος ∆ιοικητηρίου 742,07 

Ανελκυστήρας του κτιρίου της πρώην ΝΕΛΕ 699,96 

Ανελκυστήρας της ∆/νσης Μεταφ. & Επικ/νιών 669,60 

Ανελκυστήρας του κτιρίου των ∆/νσεων Π.Ε. & 

∆.Ε. Ν. Σερρών 

700,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.206,93 

   

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα οικονοµική προσφορά βάσει τιµής. 

Οι ενδιαφερόµενοι 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 έξι (6) 

ανελκυστήρων των κτιρίων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και του κτιρίου των 

∆/νσεων Π.Ε. & ∆.Ε. Ν. Σερρών». Η προσφορά περιέχει δύο (2) επιµέρους, ανεξάρτητους, 

σφραγισµένους φακέλους, δηλαδή: 

1) Φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», ο οποίος  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 
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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. 

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 -σε περίπτωση εταιρίας όπως παραπάνω-, 

ασφαλιστική ενηµερότητα, φορολογική ενηµερότητα, πιστοποιητικό Επιµελητηρίου, άδεια 

συντηρητή), θα προσκοµιστούν µόνο από τον µειοδότη, πριν την υπογραφή της Σύµβασης, 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: 

Την τιµή συντήρησης σε ετήσια βάση, ανά ανελκυστήρα, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. Η 

ανάθεση µπορεί να γίνει ανά ανελκυστήρα ή για το σύνολο του έργου. 

 

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). 

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

Καραµανλή 36, 2ος όροφος µέχρι και την ∆ευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 14:30 και θα 

αξιολογηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης προσφορών διαδικασιών απευθείας ανάθεσης την Τρίτη 

23 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 09:00. 
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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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