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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Σέρρες, 22-11-2019                                                               
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ                                   Αρ. Πρωτ.: 736869(6062) 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΟΡΓ. & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΟΥ                                                 
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 για το έτος 2020, συνολικού προϋπολογισµού 

4.240,80 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, CPV50750000-7». 

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

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

5.  Το Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ Α 145/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
6.  Την αριθµ. οικ. 570607(7712)/12-9-2019 (ΦΕΚ 3475/Β/16-9-2019) απόφαση περί Μεταβίβασης 
αρµοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ». 
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. Το µε αρ. πρωτ. 640283(5242)/11-11-2019 πρωτογενές αίτηµα του Τµ. Προµηθειών της Π.Ε. 
Σερρών µε Α∆ΑΜ:19REQ005830963. 
9. Την µε αρ. πρωτ. 732348(6025)/21-11-2019 (Α∆Α:6Ρ587ΛΛ-97Γ Α∆ΑΜ: 19REQ005889050) 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, που καταχωρήθηκε µε α/α 3664 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωµών. 
10. Την ανάγκη ετήσιας συντήρησης των ανελκυστήρων της ΠΕ Σερρών και των ∆/νσεων Π.Ε. & ∆.Ε. 
Ν. Σερρών. 

Ανακοινώνει 
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    Ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ.118 του 
Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», µε κατάθεση σφραγισµένων 
προσφορών και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
βάσει τιµής, για το έργο της ετήσιας τακτικής συντήρησης των κάτωθι έξι (6)  ανελκυστήρων για το 
χρονικό διάστηµα Ιαν.-∆εκ. 2020 προϋπολογιζόµενης δαπάνης 4.240,80 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.     
    Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: 
 
 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

    

Τακτικές συντηρήσεις  ανελκυστήρων Προϋπολογισθείσα τιµή µε ΦΠΑ 24% 

Ανελκυστήρας ΑΜΕΑ ∆ιοικητηρίου 669,60 

Ανελκυστήρας προσθήκης ∆ιοικητηρίου 744,00 

Ανελκυστήρας παραρτήµατος ∆ιοικητηρίου 744,00 

Ανελκυστήρας του κτιρίου της πρώην ΝΕΛΕ 744,00 

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

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

∆.Ε. Ν. Σερρών 

669,60 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  4.240,80 

    
   Οι εργασίες τακτικής συντήρησης των ως άνω 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). 

 

Β. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

   Οι ενδιαφερόµενοι  θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο των αιτούµενων συντηρήσεων 
των έξι (6) ανελκυστήρων. Ο φάκελος  κάθε προσφοράς  θα πρέπει να είναι σφραγισµένος και να φέρει 
την  επωνυµία και τη διεύθυνση του υποψηφίου καθώς και την ένδειξη «Προσφορά για τη ετήσια 
τακτική συντήρηση των ανελκυστήρων των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και του 
κτιρίου των ∆/νσεων Π.Ε. & ∆.Ε. Ν. Σερρών για το έτος 2020». Η προσφορά θα περιέχει δύο (2) 
υποφακέλους µε την ένδειξη «δικαιολογητικά» και «οικονοµική προσφορά» αντίστοιχα, όπως 
παρακάτω.  
 

Γ. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

   Οι ενδιαφερόµενοι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα θα πρέπει να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισµού στον 
υποφάκελο «δικαιολογητικά» Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 του νοµίµου εκπροσώπου του 
προσφέροντος, στην οποία θα δηλώνεται ότι µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς τους δεν 
έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 73 του 
Ν. 4412/2016 ή για οποιοδήποτε άλλο αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας, είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµεροι, είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο 
Επιµελητήριο, δεν τελούν υπό πτώχευση ή εξυγίανση ή ειδική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση (ή 
άλλες καταστάσεις του αρ. 73 παρ. 4 περ. β) και ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της 
παρούσας πρόσκλησης. Επίσης στην ως άνω Υπεύθυνη ∆ήλωση θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος 
συντηρητής 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).  
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Τα αποδεικτικά της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης δηλαδή α) ποινικό µητρώο (για τα νοµικά 
πρόσωπα: σε περίπτωση ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ προσκοµίζεται απόσπασµα ποινικού µητρώου για τους 
διαχειριστές και σε περίπτωση  ΑΕ  για τον διευθύνοντα σύµβουλο και όλα τα µέλη του ∆.Σ.), β) 
πιστοποιητικά περί µη πτώχευσης και µη υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή αναστολής των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, που εκδίδονται από αρµόδια 
δικαστική αρχή, γ) ασφαλιστική ενηµερότητα, δ) φορολογική ενηµερότητα ε) πιστοποιητικό από το 

Επιµελητήριο, στ) νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (στις περιπτώσεις 
που ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα σε περίπτωση Α.Ε. κλπ, ανάλογα µε τη νοµική µορφή του 
διαγωνιζόµενου) και ζ) Άδεια συντηρητή θα προσκοµιστούν µόνο από το µειοδότη και πριν την 

έκδοση της απόφασης ανάθεσης.  

 

Σηµειώνεται ότι τα παραπάνω πιστοποιητικά των περιπτώσεων α) και β) πρέπει να έχουν εκδοθεί 

έως τρεις (3) µήνες πριν την υποβολή τους, των περιπτώσεων γ) και δ) να είναι εν ισχύ την ηµέρα 

της υποβολής τους και της περίπτωσης ε) έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή του.   
 
 

∆. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
 Η οικονοµική προσφορά του υποψηφίου θα αφορά την τιµή συντήρησης σε ετήσια βάση, ανά 

ανελκυστήρα και για το σύνολο του έργου συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. Η ανάθεση θα 

πραγµατοποιηθεί για το σύνολο του έργου. 

 

Ε. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

  Οι φάκελοι προσφορών µε την ένδειξη «Προσφορά για τη ετήσια τακτική συντήρηση των 
ανελκυστήρων των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και του κτιρίου των ∆/νσεων Π.Ε. 
& ∆.Ε. Ν. Σερρών για το έτος 2020» µπορούν να κατατίθενται ή να στέλνονται ταχυδροµικώς στα 
γραφεία του Τµήµατος Προµηθειών, Κ. Καραµανλή 36, 2ος όροφος, Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 
2321350362, µέχρι και την Παρασκευή 29 Νοεµβρίου 2019 ώρα 2:30 µ.µ. και θα ανοιχτούν δηµόσια 
στο γραφείο 203 του ∆ιοικητηρίου τη ∆ευτέρα 2 ∆εκεµβρίου 2019 και ώρα 09:00 π.µ. ενώπιον της 
Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών διαδικασιών απευθείας ανάθεσης µε διαπραγµάτευση. 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής 
Ενότητας Σερρών www.pkm.gov.gr 

 
 
 

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