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ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών και εργασίες 

για την επισκευή και συντήρηση του διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δημοτικού 

Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης <ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ> που βρίσκεται στην οδό Δαγκλή 9, 

Θεσσαλονίκη συνολικού ποσού 17.942,80 €  με τον ΦΠΑ 24%. 

 

Το ∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ», σύµφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 118 παρ. 1 & 2 του Ν.4412/2016,  του άρθρου 328 του Ν. 

4412/2016 για τις απευθείας αναθέσεις, του Π.Δ 80/2016 και του άρθρου 203 του 

Ν.4555/2018 προτίθεται να πραγματοποιήσει σύµφωνα µε την υπ. αριθμ. 84/2020 Α.Δ.Σ 

(ΑΔΑ: 6ΑΝ24691ΗΩ-Λ9Α)  της υπ. αριθ. 202/2020 Α.Α.Υ (ΑΔΑ:Ω2Ζ14691ΗΩ-Β7Ζ), 

προμήθεια υλικών και εργασίες για την επισκευή και συντήρηση του διαμερίσματος 

ιδιοκτησίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης <ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ> που 

βρίσκεται στην οδό Δαγκλή 9, Θεσσαλονίκη. Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016 και θα γίνει με τη διαδικασία απόφασης απευθείας 

ανάθεσης Προέδρου με κριτήριο κατακύρωσης με την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφοράς αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού.  

Ο συμμετέχων στην πρόσκληση θα υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των ειδών 

και εργασιών. Η προμήθεια και οι εργασίες θα εκτελεστούν με τον τρόπο και στο 

χρόνο που θα οριστεί από την υπηρεσία ανάλογα με την ανάγκες του Ιδρύματος. 

Τόπος παράδοσης των προϊόντων και εργασιών ορίζεται το ανωτέρω διαμέρισμα 

ιδιοκτησίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» 

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 17.942,80 € με τον Φ.Π.Α 

24%. Η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Ιδρύματος 

οικονομικού έτους 2020. Τα είδη, οι τεχνικές προδιαγραφές και το κόστος τους 

αναλύονται παρακάτω:  

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Τα μπάζα και τα αποψιλωθέντα υλικά θα απομακρυνθούν με ευθύνη του τεχνικού 

συνεργείου. Η προμήθεια και η εργασία θα εκτελεστούν από την «εταιρεία» αμέσως 

μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον τρόπο και στο χρόνο (διάρκεια) που θα 

οριστεί από την υπηρεσία ανάλογα με την ανάγκες του Ιδρύματος. 

H συμμετοχή με την υποβολή προσφοράς αποτελεί αμάχητο τεκμήριο, ότι ο ανάδοχος 

έχει επισκεφθεί και ελέγξει τη φύση και την τοποθεσία του διαμερίσματος που θα γίνει 

η ανακαίνιση και θα έχει πλήρη γνώση των συνθηκών κατασκευής αυτού κυρίως σε 

ότι αφορά τις ιδιαιτερότητες, τους επιτρεπόμενους χρόνους διακοπής της λειτουργίας 

(ώρες κοινής ησυχίας της πολυκατοικίας),  τη διάθεση ηλεκτρικού ρεύματος και 

οποιοδήποτε γενικά παράγοντα που δύναται να επηρεάσει τις εργασίες, την πρόοδο, 

ή το κόστος αυτών σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης. 

 

Ο προμηθευτής που θα αναδειχτεί από την διαδικασία της δημοσίευσης υποχρεούται 

εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης να 

προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού όπου  θα δεσμευτεί ότι τα είδη που 

θα προμηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των «τεχνικών 

προδιαγραφών», χαρακτηριστικών της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους 

από υλικά άριστης ποιότητας και κατασκευής. Εάν κατά την παραλαβή των ειδών 

διαπιστωθεί ότι δεν πληρούν τους όρους της συμφωνημένης σύμβασης και των 

τεχνικών προδιαγραφών και δεν θα είναι δυνατό κατά την απόλυτη κρίση της 

επιτροπής παραλαβής με αντικατάσταση των ελαττωματικών ειδών – προϊόντων να 

γίνονται απόλυτα κατάλληλα και έτοιμα για την χρήση που προορίζονται θα 

απορρίπτεται και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να 

αντικαταστήσει ολόκληρη την ακατάλληλη ποσότητα και είδος μέσα σε μία ( 1 ) μέρα 

από τη διαπίστωση της παραβιάσεως των συμφωνηθέντων όρων. Αν η ανωτέρω 

προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Οι δαπάνες 

επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων προϊόντων και αποστολής στο 

Ίδρυμα, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής  βαρύνεται με κράτηση φόρου 

εισοδήματος  στο καθαρό ποσό της αξίας και κάθε τυχόν νόμιμη δαπάνη. 

 



 
 

Η παραπάνω πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του 
∆ηµοτικού Βρεφοκοµείου, https://www.agios-stylianos.gr/ και στο ΚΗΜΔΗΣ 
σύµφωνα µε τον ισχύοντα νόµο 4412/2016. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 
καταθέσουν τις προσφορές τους από την 12/06/2020 μέχρι την 17/06/2020, στο 
γραφείο Προμηθειών του Ιδρύµατος,με φυσικό (οδός 28ης Οκτωβρίου 99, 
Θεσσαλονίκη) ή ηλεκτρονικό τρόπο (ηλεκτρονική διεύθυνση : 
a.chamourgiotaki@agios-stylianos.gr). 
 

Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα πρέπει να περιέχει:  

1. Έντυπο οικονομικής προσφοράς 
Επιπλέον, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και 
74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας 
αποστείλετε  
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 (Α’75) που θα βρείτε στο Παράρτημα Ι 
της  Πρόσκλησης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 
προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 
73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη 
δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται 
στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και 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. (άρθρο 
80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του 
Ν.4506/2019) . Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά 
την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, 
όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)  
3. Από τον ανάδοχο θα ζητηθούν:  
3.Φορολογική ενημερότητα  
4.Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
5.Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης εντός τελευταίου τριμήνου από την 
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Το απόσπασμα ποινικού μητρώου μπορεί να 
αντικαθίσταται από Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε 
περίπτωση φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου 
εκπροσώπου η οποία θα έχει ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας 
έκδοσης της παρούσας. 
6.Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου  
 
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (3 και 4) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το 
χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 
παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του 
Ν.4605/2019) 
 
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 

 

Σπανού Ιωάννα 



 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 
παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

  

ΠΡΟΣ(1): Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986, δηλώνω ότι:  
Α1. αποδέχομαι τους όρους της ανωτέρω πρόσκλησης και ότι τα είδη και οι υπηρεσίες που προσφέρονται έχουν τις ζητούμενες 
προδιαγραφές που αναφέρονται στην πρόσκληση και την μελέτη 
Α2.η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στο οικείο Επιμελητήριο ή σε επαγγελματικό σύλλογο και ασκώ επάγγελμα συναφές με το 
αντικείμενο της σύμβασης, 
Β1. δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:   

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου.   
 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 παρ. 1 της 

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου.   
 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.  τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008.   

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 
την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).  

Β2. δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση 
της επαγγελματικής μου δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  
Β3. δεν τελώ σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.  
Γ. δεν βρίσκομαι σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, (άρθρο 4 της παρούσας διακήρυξης), λόγω της 
οποίας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης 
Δ. αναλαμβάνω την υποχρέωση προσκόμισης των παρακάτω πιστοποιητικών για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων 
αποκλεισμού:  
1) απόσπασμα ποινικού μητρώου  
2) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας  
3) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας                             
4) πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου                                                                      Ημερομηνία:   1111111111111 
                                                                                           

Ο – Η Δηλών 
 
 
 
 

(Υπογραφή) 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή 
σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  



 
 

 
 
 
 
 
 


