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Θέµα : Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση  της Συντήρησης – 

Αναγόµωσης των πυροσβεστήρων των γραφείων της Π.Ε. Χαλκιδικής  
 

 

 

Έχοντας υπόψη :  

Α. Τις ακόλουθες διατάξεις Νόµων, όπως αυτές ισχύουν: 

1. Τον Ν. 3852 / 2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87 Α / 7-6-
2010), όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 4412 / 2016 (Φ.Ε.Κ. 147 / Α / 8-8-2016) 
«∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ισχύει. 

2. Τον Ν. 4071 / 2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 
την αποκεντρωµένη διοίκηση, ενσωµάτωση Οδηγίας 2009 / 50 / ΕΚ» (Φ.Ε.Κ. 85 
Α / 11-4-2012), όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 4412 / 2016 (Φ.Ε.Κ. 147 / Α / 8-
8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ισχύει. 

3. Τον Ν. 2503 / 1997 «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση 
θεµάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 107 Α / 30-
5-1997). 

4. Την αριθ. 81320+77909 (ΦΕΚ 4302/Β΄/30-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης 
του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας» 

5. Τον Ν. 4412 / 2016 (Φ.Ε.Κ. 147 / Α / 8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» και κυρίως το άρθρο 118 «Απευθείας ανάθεση» 



6. Το Π.∆. 346 / 1998 «Προσαρµογή της ελληνικής Νοµοθεσίας για τις δηµόσιες 
συµβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92 / 50 / Ε.Ο.Κ. της 18ης 
Ιουλίου 1992, όπως ισχύει σήµερα» (Φ.Ε.Κ. 230 Α / 12-10-1998). 

7. Τον Ν. 2513 / 1997 (Φ.Ε.Κ. 139 / Α / 27-6-1997) «Κύρωση της Συµφωνίας περί 
∆ηµοσίων Συµβάσεων Προµηθειών». 

8. Το Π.∆. 80 / 2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 145 Α/ 
05-08-2016). 

9. Το Π.∆. 166 / 2003 (Φ.Ε.Κ. 138 / Α / 5-6-2003) «Προσαρµογή της ελληνικής 
Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000 / 35 / 29-6-2000 για την καταπολέµηση των 
καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές». 

10. Τον Ν. 3861 / 2010 (Φ.Ε.Κ. 112 Α / 13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση Νόµων και Πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες 
διατάξεις». 

11. Τον Ν. 4013 / 2011 (Φ.Ε.Κ. 204 / Α / 25-9-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων - […]», όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4412 / 2016 (Φ.Ε.Κ. 147 / 
Α / 8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ισχύει.   

12. Τον Ν. 4038 / 2012 «Περί συµπλήρωσης του Π.∆. 118 / 2007 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄, 
Άρθρο 9) & τροποποίησης της Σύστασης Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄, Άρθρο 10)» (Φ.Ε.Κ. 14 Α / 2-2-2012). 

13. Την υπ’ αρ. Π1 / 2380 / 2012 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 3400 Β / 20-12-2012) «Ρύθµιση 
των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων», των Υπουργών 
Οικονοµικών – Εθνικής Άµυνας – Εσωτερικών – ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών 
και ∆ικτύων – Υγείας – ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη – 
Ναυτιλίας και Αιγαίου. 

14. Τον 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 
Α/28-06-2014) 

 
Β. Τα ακόλουθα έγγραφα :  

1) Την υπ’ αρ. 294 / 15-11-2017  Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της 
Π.Κ.Μ., µε την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισµός του οικονοµικού έτους 2018. 

2) Την µε αριθ. 340/19-12-2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Π.Κ.Μ. 
στην οποία γίνεται  «Έγκριση Προγράµµατος Εκτελεστέων προµηθειών  της Π.Κ.Μ. 
έτους  2018» (Α∆Α: Ω80Θ7ΛΛ-ΒΣΚ). 

3) Την υπ' αρ. 30110/385 / 07-01-2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας «Μεταβίβαση συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων και παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "Με Εντολή 
Περιφερειάρχη" στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραµµατέα και στους 
Προϊστάµενους Γενικών ∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων , Τµηµάτων 
και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 390 Β / 10-02-2017). 

4) Την µε αριθ. 156/12-06-2017  (ΦΕΚ Β΄2142/17 ),Απόφαση Περιφερειακού 
Συµβουλίου της Π.Κ.Μ. µε την οποία µεταβιβάστηκε η αρµοδιότητα απευθείας 
ανάθεσης από το Περιφερειακό Συµβούλιο στην Οικονοµική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 



5) Το µε  Α∆ΑΜ 18REQ002530269/09-01-2018 πρωτογενές αίτηµα του Τµήµατος 
Προµηθειών της  Υποδιεύθυνσης Οικονοµικού & Ανθρωπίνων Πόρων της  Π.Ε 
Χαλκιδικής, µε το οποίο ζητήθηκε η έγκριση συνολικού ποσού 1.500,00 € για την 
συντήρηση – αναγόµωση των πυροσβεστήρων  των γραφείων  της Π.Ε. Χαλκιδικής . 

6) Την υπ’ αρ. 50/16-01-2018  (Α∆Α: ΩΜΦ67ΛΛ-ΛΗ3) Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής της Π.Κ.Μ., µε την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω ποσό.  

7) Την υπ’ αρ. 638 / 26-01-2018 (Α∆Α : 73557ΛΛ-ΧΑ5, Α∆ΑΜ 18REQ002587476) 
Πράξη Ανάληψης Υποχρέωσης (δέσµευση της πίστωσης) για την πραγµατοποίηση 
της δαπάνης, η οποία έχει καταχωρηθεί στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωµής της ∆/σης Οικονοµικού της Π.Κ.Μ. µε α/α 604, και ειδικότερα για τον 
Κ.Α.Ε. 0869.01 του ειδικού φορέα 721. 

 
     Γ. Την ανάγκη διενέργειας απευθείας ανάθεσης σύµφωνα µε το νόµο 
4412/2016(Φ.Ε.Κ. 147 / Α / 8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και κυρίως το 
άρθρο 118 «Απευθείας ανάθεση»  για την «Συντήρηση – Αναγόµωση των 
πυροσβεστήρων των γραφείων της Π.Ε. Χαλκιδικής»,  
 
εκτιµώµενου συνολικού προϋπολογισµού έως  χίλια  πεντακόσια  ευρώ (1.500,00 €). 
 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 

Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που επιθυµούν να συµµετάσχουν , µε 

σφραγισµένες προσφορές, για την ανάθεση της συντήρησης – αναγόµωσης  των 

πυροσβεστήρων των γραφείων της Π.Ε. Χαλκιδικής  έως 1.500,00 € . 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή, ενώ για το παραδεκτό των 

προσφορών απαιτείται αυτές να αφορούν στο σύνολο του προκηρυσσόµενου έργου.  

 
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 

Τίτλος έργου Πρόσκληση  για την συντήρηση – αναγόµωση 

των πυροσβεστήρων  των γραφείων της Π.Ε. 

Χαλκιδικής για το έτος 2018 

Αναθέτουσα Αρχή Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής της Π.Κ.Μ. 

Είδος ∆ιαπραγµάτευσης Απευθείας ανάθεση  

Αριθµός Πρόσκλησης 61481/268 

Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

της Π.Κ.Μ. για έγκριση του ποσού. 

50/16-01-2018  (Α∆Α: ΩΜΦ67ΛΛ-ΛΗ3) 

Φορέας για τον οποίο προορίζεται η 

υπηρεσία 

Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής 

Χρόνος υποβολής προσφορών, µετά τον Από την ανάρτηση της Πρόσκλησης στην 



οποίο οι προσφορές αποκλείονται αυτε-

παγγέλτως ως εκπρόθεσµες και επιστρέ-

φονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

ιστοσελίδα της Π.Κ.Μ.  µέχρι την ηµεροµηνία και 

ώρα διενέργειας ελέγχου των δικαιολογητικών 

συµµετοχής & των οικονοµικών  προσφορών   

Χρόνος διενέργειας ελέγχου 

δικαιολογητικών συµµετοχής και 

οικονοµικών προσφορών 

02 Μαρτίου  2018, ηµέρα Παρασκευή, στο 

γραφείο 56, ώρα 14.00 µ.µ. 

Επιτροπή Εξέτασης Προσφορών Η τριµελής Επιτροπή ∆ιενέργειας Πρόχειρων 

∆ιαγωνισµών, που έχει οριστεί κατόπιν κλήρωσης, 

µε την υπ’ αρ. 2698/21-12-2017 [Α∆Α: 

Ψ1ΖΕ7ΛΛ-∆93] Απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής της Π.Κ.Μ  

Προϋπολογισθείσα δαπάνη Συνολικά µέχρι χίλια  πεντακόσια ευρώ (1.500,00 

€) µε ΦΠΑ. 

Κριτήριο αξιολόγησης και κατακύρωσης Χαµηλότερη τιµή για το σύνολο του προκηρυσσό-

µενου έργου. 

∆ιάρκεια Σύµβασης Από  την υπογραφή της  µέχρι   εκτελέσεως της 

σύµβασης και όχι πέραν της 31/12/2018, υπό την 

προϋπόθεση της προηγούµενης ανάρτησης της 

σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ, άλλως από την 

ηµεροµηνία της ανάρτησης. 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής & 

καλής εκτέλεσης  

∆εν απαιτείται. 

CPV: 50413200-5 

 

 
 
 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα, προσωπικά από τον 

ενδιαφερόµενο ή από νοµίµως εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του, είναι συντεταγµένες 

στην ελληνική γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις ενδείξεις 

που αναφέρονται παρακάτω. Κάθε προσφορά λαµβάνει αριθµό Πρωτοκόλλου επί του 

εξωτερικού φακέλου της, ενώ σηµειώνεται η ηµεροµηνία και η ώρα παραλαβής της. 

Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή αποστολής µε εταιρία ταχυµεταφορών, δεν 



λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία αποστολής ή η σφραγίδα του Ταχυδροµείου, αλλά η 

πραγµατική ηµεροµηνία παραλαβής του φακέλου.  

Ο υποψήφιος ανάδοχος, εκτός από τα απαραίτητα στοιχεία ταυτότητας του 

ιδίου ή της επιχείρησής του, αναγράφει υποχρεωτικά και τα κατάλληλα στοιχεία που 

είναι απαραίτητα για την επικοινωνία του µε την αναθέτουσα Αρχή, ήτοι: αριθµό 

τηλεφώνου, αριθµό τηλεοµοιοτυπίας (fax) και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

(e-mail), αποδεχόµενος ανεπιφύλακτα ότι η αποδεικνυόµενη ενηµέρωσή του µε αυτά 

τα µέσα πληροί τους όρους του Νόµου, όπου απαιτείται η ενηµέρωσή του σχετικά µε 

οποιαδήποτε ζήτηµα που αφορά την ανάθεση. 

Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά ως εξής:  

Α)Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» (άρ. 93 περ. 

β' του Ν. 4412 / 2016) υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισµού, σε δύο (2) αντίτυπα, 

Υπεύθυνη ∆ήλωση (άρ. 79  § 2 του Ν. 4412 / 2016, αντίστοιχη αυτής του άρ. 8 § 4 

του Ν. 1599 / 1986, όπως εκάστοτε ισχύει), χωρίς υποχρέωση για βεβαίωση του 

γνησίου της υπογραφής, στην οποία οι υποψήφιοι : 

1. Αναγράφουν τα στοιχεία της ∆ιαπραγµάτευσης στην οποία συµµετέχουν 

(αναθέτουσα Αρχή, αριθµό Πρόσκλησης, τίτλο έργου, ηµεροµηνία 

διαπραγµάτευσης). 

2. ∆ηλώνουν ότι :  

α) Γνωρίζουν όλους τους όρους της Πρόσκλησης της ∆ιαπραγµάτευσης και τους 

αποδέχονται ανεπιφύλακτα,  

β) Η προσφορά τους είναι απολύτως σύµφωνη µε τους όρους και τις προδιαγραφές 

της Πρόσκλησης, ενώ τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτή είναι αληθή και 

ακριβή, 

γ) Η προσφορά τους ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες, αρχόµενες από την 

εποµένη της ηµεροµηνίας διεξαγωγής της διαπραγµάτευσης,   

δ) Έχουν αναγνωρίσει την Ελληνική γλώσσα ως τη µοναδική γλώσσα η οποία θα 

χρησιµοποιηθεί για τη διενέργεια της διαπραγµάτευσης, και το Ευρώ ως το 

µοναδικό νόµισµα που θα χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό και την πληρωµή της 

αµοιβής τους,  



ε) Σε περίπτωση σύµπραξης, επιπλέον ότι δεν συµµετέχουν (ο καθένας από τους 

συµπράττοντες ξεχωριστά), άµεσα ή έµµεσα, στην παρούσα ∆ιαπραγµάτευση, µε 

περισσότερες από µία συµµετοχές (σχήµατα διαγωνιζοµένων).  

3. ∆ηλώνουν ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους : 

α) ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα 

του άρ. 73 § 1 του Ν. 4412 / 2016, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού 

Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ή για 

κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. Σε 

περίπτωση εταιρίας, τα παραπάνω αφορούν, στις µεν Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. τους 

διαχειριστές, στις δε Α.Ε. τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, ενώ σε περίπτωση Συνεταιρισµού τον Πρόεδρό του.  

β) Η επιχείρησή τους εφαρµόζει απαρέγκλιτα το σύνολο των νοµοθετικών 

διατάξεων που προβλέπονται από το άρ. 18 § 2 του Ν. 4412 / 2016 και αφορά 

διατάξεις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής Νοµοθεσίας. 

γ) ∆εν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική 

διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία 

κήρυξης σε ανάλογη διαδικασία. 

δ) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι. 

ε) Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυµία του 

Επιµελητηρίου και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (προκειµένου 

για νοµικά πρόσωπα) ή το ειδικό επάγγελµά τους (προκειµένου για φυσικά 

πρόσωπα), µε το οποίο είναι εγγεγραµµένοι στο Επιµελητήριο, καθώς και το 

ειδικότερο αντικείµενο των δραστηριοτήτων τους.  

στ) ∆εν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισµό του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή των Ο.Τ.Α. 

µε Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γεν. Γραµ. Εµπορίου). 

ζ)  ∆εν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της υποψήφιας επιχείρησης. 

4. Αναλαµβάνουν την υποχρέωση για άµεση και προσήκουσα προσκόµιση όποιων εκ 

των παραπάνω δικαιολογητικών τούς ζητηθεί, σύµφωνα µε το άρ. 79 § 5 του Ν. 

4412 / 2016, τόσο όσον αφορά τους ίδιους όσο και όσον αφορά τυχόν τρίτα 

πρόσωπα που θα χρησιµοποιήσουν (υπεργολάβους κ.λπ.).  

5. ∆ηλώνουν ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής τους, για την 

οποιαδήποτε Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά µε το αποτέλεσµα της 

∆ιαπραγµάτευσης.  



 

Σε περίπτωση που η συµµετέχουσα επιχείρηση συναπαρτίζεται από 

περισσότερες της µιας επιχειρήσεις, αναγράφονται οι επιχειρήσεις που την 

συναπαρτίζουν, ενώ σε περίπτωση σύµπραξης η προσφορά υπογράφεται από τους 

εκπροσώπους όλων όσων συµπράττουν. Τέλος, η ανάθεση της εκτέλεσης ολόκληρης 

ή τµήµατος της Σύµβασης από τον ανάδοχο σε τρίτο πρόσωπο απαγορεύεται.  

 

       Β) Στον (υπο)φάκελο  µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

περιλαµβάνει σε δύο αντίτυπα (το ένα µε την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ» και το 

άλλο µε την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ») τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς. Η 

Προσφορά θα αφορά σε συνολικό ποσό  και σε ποσοστό έκπτωσης επί του 

συνολικού προϋπολογισµού. Οι τιµές αναγράφονται υποχρεωτικά (και χωρίς 

κανέναν όρο, ρήτρα ή προϋπόθεση) σε Ευρώ, ολογράφως και αριθµητικώς, ενώ 

σε περίπτωση αναντιστοιχίας µεταξύ των δυο αναγραφών υπερισχύει η 

ολόγραφη. Τυχόν ρήτρα αναπροσαρµογής του τιµήµατος οδηγεί σε απόρριψη της 

προσφοράς.  

 

 

ΤΙΜΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η τιµή που θα δοθεί από τους υποψηφίους αναδόχους θα υπολογισθεί σε ευρώ 

και θα αναγράφεται στην προσφορά ολογράφως και αριθµητικώς.  

Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2017 της Π.Ε. 

Χαλκιδικής, και συγκεκριµένα στον Ε.Φ. 721 Κ.Α.Ε. 0869.01, και ειδικότερα για 

ποσό συνολικά έως  χίλια  πεντακόσια ευρώ (1.500,00 €) .  

Η πληρωµή θα γίνει τµηµατικά και σύµφωνα µε την πορεία του έργου και 

εντός ευλόγου χρόνου, από την αρµόδια Υπηρεσία της Π.Ε. Χαλκιδικής.  

Υπογραµµίζεται ότι ο ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει την καταβολή 

ποσών ανώτερων από των εκάστοτε διαθέσιµων, έστω και αν πρόκειται για 

δεδουλευµένα ποσά. 

Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται µόνον εφόσον προσκοµίζονται τα κάτωθι 

απαραίτητα δικαιολογητικά : 

1. Νόµιµο παραστατικό 

2. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας.  

3. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας. 



Οι κρατήσεις επί της συνολικής συµβατικής αξίας βαρύνουν τον ανάδοχο, και 

είναι οι εξής:   

1. Παρακράτηση 0,06% επί της αξίας της Σύµβασης (εκτός Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 375 § 7 του Ν. 4412 / 2016, για την κάλυψη των λειτουργικών 

αναγκών της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, 

2. Χαρτόσηµο 3% και Ο.Γ.Α. σε ποσοστό 20% επί αυτού επί της παρακράτησης υπέρ 

της Αρχής των Συµβάσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 

12 του Κώδικα Χαρτοσήµου, 

3. Κατά την πληρωµή θα παρακρατείται 

 φόρος 8% επί του καθαρού ποσού της αξίας του τιµολογίου παροχής υπηρεσιών, 

 Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται από τις 

σχετικές διατάξεις του Ν. 4412 / 2016 και της υπ' αρ. 2024709 / 601 / 0026 / 1998 

(ΦΕΚ 431 Β / 1998) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών. 

Περιπτώσεις που δεν ρυθµίζονται από την παρούσα Πρόσκληση, θα διέπονται 

από τις διατάξεις του Ν. 4412 / 2016 και τη λοιπή σχετική Νοµοθεσία.  

Τέλος, δικαστική διαφορά ή κάθε άλλη διαφωνία που τυχόν ανακύψει, θα 

λύνεται από τον καθ’ ύλην αρµόδιο ∆ικαστήριο της Χαλκιδικής, σύµφωνα µε το 

ελληνικό Ουσιαστικό και ∆ικονοµικό ∆ίκαιο. 

 

* * * 
       

 

              Πολύγυρος   21 Φεβρουαρίου  2018 

      Ο Αντιπεριφερειάρχης Π. Ε. Χαλκιδικής 

         

  

                             Ιωάννης Γιώργος 

 
 
 



 
 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Φορητοί 
Ξηράς 
Κόνεως 

6Kg 

Φορητοί 
Ξηράς 
Κόνεως 

3Kg 

Φορητοί 
Ξηράς 
Κόνεως 
12Kg 

Oροφής 
Ξηράς 
Κόνεως 

6Kg 

Oροφής 
Ξηράς 
Κόνεως 
12Kg 

Φορητοί 
διοξειδίου 

του 
Ανθρακα 

CO2 12Kg 

Φορητοί 
διοξειδίου 

του 
Ανθρακα 
CO2 5Kg 

Φορητοί 
διοξειδίου 

του 
Ανθρακα 
CO2 2Kg 

1 ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης Χαλκιδικής 1  1  1  2  

2 

∆ιεύθυνση Επικοινωνιών & Μεταφορών Π.Ε 
Χαλκιδικής  8  1  1  1  

3 ∆ιοικητήριο Π.Ε Χαλκιδικής 30  2  2  1 1 
                                 ΣΥΝΟΛΟ: 39  4  4  4 1 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

«Συντήρηση – αναγόµωση των πυροσβεστήρων  των γραφείων της Π.Ε. Χαλκιδικής για 
το έτος 2018». 

(Αριθµός Πρόσκλησης :  ……….) 
 

Προϋπολογισµός : έως 1.500,00 € 
 

 
 

          ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Του : …………………………………………………… 

Έδρα : ………………………………………………… 

ΑΦΜ : ……………………………………………….. 

∆.Ο.Υ: ………………………………………………. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: …………………………… 

 

Για την ‘Συντήρηση – αναγόµωση των πυροσβεστήρων  των γραφείων της Π.Ε. Χαλκιδικής’   
προσφέρουµε παροχές  των όρων που αναφέρονται στην πρόσκληση στο ύψος των  : 
 
……………………………………………………………€              

Ποσοστό έκπτωσης                   %. 

…………., …. / … / 201… 

Ο Προσφέρων 

 
 

                                                                              ( Υπογραφή) 
 


