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ΠΡΟΣ  

Σάββα Γ. Σαββίδη & ΣΙΑ Ε.Ε  
(ΑΒΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ε.Ε),  
Τεχνική εταιρεία,  
Ασκληπιού 7Α τ.κ. 54639  
 

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςγια κατασκευή μεταλλικής 

περίφραξης για την παιδική χαρά του αύλειου χώρου του Ιδρύματος επί της οδού 

Καραμανλή, ποσού  4.092,00 € με τον Φ.Π.Α24%» με την διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης 

 

Το ∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο Θεσσαλονίκης «Ο Αγ. Στυλιανός», σύµφωνα µε το άρθρο 

118 του Ν. 4412/2016 για απευθείας αναθέσεις προτίθεται να πραγματοποιήσει 

σύµφωνα µε την  υπ. αριθµ.3275/04.07.2019 εισήγηση και την υπ’αριθμ.181/2019 

Α.Δ.Σ (περί έγκρισης και εξειδίκευσης της πίστωσης), για κατασκευή μεταλλικής 

περίφραξης για την παιδική χαρά του αύλειου χώρου του Ιδρύματος επί της οδού 

Καραμανλή, με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς 

αποκλειστικά βάση τιμής.  

 

Η ανάθεση, λόγω του ποσού, θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 περ. 31, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 118 παρ. 1,2,3 και 4, ύστερα από την υποβολή προσφορών σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 120 παρ. 3 του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, 

εφόσον είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναλύονται παρακάτω: 

 

Η μορφή των περιγραμμάτων της περίφραξης (τριών κομματιών) συνολικής 

περιμέτρου 132μ.μ, θα είναι με: 

 2 ανεξάρτητες περιφράξεις διαστάσεων 13μ χ 5μ με μία πόρτα τυπικών 

διαστάσεων έκαστη 

 1 ανεξάρτητη περίφραξη διαστάσεων 13μ χ 17μ με μία πόρτα τυπικών 

διαστάσεων 

Αναλυτικά η κατασκευή θα περιλαμβάνει τα παρακάτω ως εξής : 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΞΙΑ 
(ΤΕΜ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ (€) 

1 

-   προμήθεια και τοποθέτηση υλικών 
-   κάγκελο αποτελούμενο από οριζόντια δοκό 60 εκ 
χ 20 / 2 χιλ κατά ελάχιστο ή αντίστοιχο σε 
στρόγγυλη δοκό 
-   κάγκελο αποτελούμενο από κάθετες δοκούς 30 χ 
30 / 2 χιλ ανά 1μ περίπου ύψους 1.2μ και γαλβανιζέ 
πλέγμα με μάτι 5 χ 10 
-   λάμες έδρασης κατάλληλου μεγέθους και σε 
απόσταση όχι μεγαλύτερη των 2.0μ 
-   επιμελή καθαρισμό των στοιχείων της 
περίφραξης 
-   βαφή σε δύο στάδια τουλάχιστον, με χρώματα 
οικολογικά υδατοδιαλυτά 
-   καθαριότητα των χώρων 
-   επίβλεψη μηχανικού 

132 μ.μ 25,00 €/μ.μ 3.300,00 € 

    
3.300,00 € 

    
792,00 € 

    
4.092,00€ 

 

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός για την παραπάνω κατασκευή ανέρχεται κατ’ 

ανώτατο όριο στο ποσό των 4.092,00 € (τέσσερις χιλιάδων ενενήντα δύο ευρώ) με 

τον Φ.ΠΑ 24% και θα επιβαρύνει τον Κ.Α. 02.10.7135.1 «Λοιπός Εξοπλισμός» του 

προϋπολογισμού του έτους 2019. Μετά την ανάθεση θα υπογραφεί σύμβαση και η 

τιμολόγηση και η πληρωμή θα γίνει μετά την παράδοση της κατασκευής και το 

πρωτόκολλο παραλαβής. 

 

Ο υπογράφων τη σύμβαση  βαρύνεται με κράτηση φόρου εισοδήματος  στο καθαρό 

ποσό της αξίας και κάθε τυχόν νόμιμη δαπάνη. Επιπλέον τον προμηθευτή βαρύνει 

κράτηση 0,07 % η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης για τις λειτουργικές ανάγκες της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.4013/15-9-2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 

του Ν.4605/2019 και κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 

φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 

(παρ.3 του άρθρου 350 του Ν.4412/2016 και ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (ΦΕΚ 

969/22.03.2017 τεύχος Β')) 

 

Η παραπάνω πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του 

∆ηµοτικούΒρεφοκοµείου, https://www.agios-stylianos.gr/σύµφωνα µε τον ισχύοντα 

νόµο 4412/2016.  

 

Μαζί με την προσφορά προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού 

από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016, υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

 

1. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα με υπογραφή και 

σφραγίδα με την οποία θα δηλώνει ο προσφέρων ότι: « Έλαβα γνώση και 

αποδέχεται πλήρως του όρους της παρούσας υπ’ αριθμ. πρωτ.            

πρόσκλησης με όλα τα παραρτήματα της, τις οποίες καλύπτουν πλήρως τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες» 
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2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις 

περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων 

εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου), ή εναλλακτικά υπεύθυνη δήλωση που να 

δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1, του άρθρου 

73 του Ν.4412 (εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού 

προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους 

του νομίμου εκπροσώπου). 

3. Φορολογική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της 

4. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) εν ισχύ κατά 

το χρόνο υποβολής της 

5. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) με υπογραφή και σφραγίδα του 

φορέα, μόνο σε περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομικός φορές δεν είναι 

φυσικό πρόσωπο αλλά, Νομικό Πρόσωπο, εταιρία ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ, 

που να δηλώνει τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας, του, και το παραστατικό 

εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους. 

Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.  

6. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) με την οποία να δηλώνουν εκ 

μέρους του φορέα, την μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 

παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. Η υπεύθυνη δήλωση 

υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή 

σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου. Ως 

εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, 

νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον 

καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 

προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό 

πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβαση. Η υπεύθυνη 

δήλωση πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για 

την υποβολή των δικαιολογητικών 

 

 

Η προσφερόμενη συνολική τιμή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς, θα 

δοθεί υποχρεωτικά σε ευρώ και δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 4.092,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

 

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί από την 18/07/2019 μέχρι την 26/07/2019 

ώρα 13:30μμ στο γραφείο Προμηθειών του Ιδρύµατος, με φυσικό τρόπο (οδός 

28ης Οκτωβρίου 99, Θεσσαλονίκη ) ή ηλεκτρονικό τρόπο (ηλεκτρονική 

διεύθυνση : a.chamourgiotaki@agios-stylianos.gr). 
 

Για πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία ανάθεσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Ιδρύματος, (αρμόδια υπάλληλος 

Χαμουργιωτάκη Αργυρώ) τηλ 2310-941777 µε εσωτερικό 21, κατά τις εργάσιμες 

μέρες και ώρες. 

 

 

Η Πρόεδρος του ∆.Σ 

 

 

 

 

Γναρδέλλη Μελποµένη 
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