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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την µετεγκατάσταση της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 40, 

στην Κατερίνη. 

 

Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας  

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010),«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης»  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Π.∆. 133/2010 «Οργανισµός της ΠΚΜ» (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010), όπως 

τροποποιήθηκε µε τις αρίθµ.81320+77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/τ.Β'/30-12-2016) 

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών» και ιδίως τα άρθρα 233, 235, 328 του βιβλίου ΙΙ «Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών πρώην εξαιρουµένων τοµέων (Οδηγία 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

4. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τΑ/13-7-10) «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια»  

5. Τις διατάξεις του Ν.4013/11(ΦΕΚ204/τΑ/15-9-11) Ν.4013/2011 “Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση 

του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 

και άλλες διατάξεις” , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν.4038/2012 (ΦΕΚ/19/Α΄/2.2.2014) 

6. Το Ν.4250/2014/26-3-2014, περί “Απλούστευσης ∆ιαδικασιών Προµηθειών ∆ηµοσίου”. 

7. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ143/Α/2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»  . 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4071/2012(ΦΕΚ 85/Α/2012) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας  2009/50/ΕΚ.»  

9. Την αριθµ.οικ.461114(9980)/18-11-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Κ.Μ. περί Μεταβίβασης 

συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και 

άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό 
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Γραµµατέα και τους Προϊστάµενους Γενικών ∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων, Τµηµάτων και Γραφείων της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 3129/τ.Β/21-11-2014), όπως συµπληρώθηκε µε την αρίθµ. 

217324(3671)/12-5-2015 απόφαση (ΦΕΚ 929/τ.Β/21-5-2015) και τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 

οικ.30140(386) όµοια απόφαση (ΦΕΚ 335/τ.Β/8-2-2017), 

10. Την αριθµ οικ.30140(386)/27-01-2017 (ΦΕΚ 335/Β/2017) Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων της Γενικής 

∆ιεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους 

Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραµµατέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και 

παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραµµατέα, στον Προϊστάµενο της 

Γενικής ∆ιεύθυνσης, καθώς και στους Προϊσταµένους των ∆ιευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων και 

Τµηµάτων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας. 

11. Την αρ. οικ.243271(1326)/07-06-2016 Εντολή ∆έσµευσης Πίστωσης του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη. 

12. Το αρίθµ. 251358(2774)/13-06-2016 (Α∆ΑΜ: 16REQ004571892) Πρωτογενές αίτηµα του Τµήµατος 

Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού. 

13. Την αρίθµ.1152/2016 (Πρακτικό 24ο/21-06-2016) (Α∆Α:ΩΑΕ67ΛΛ-6Ψ5) απόφαση της Ο.Ε. της Π.Κ.Μ. 

περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης για την µετεγκατάσταση της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

Ν. Πιερίας  στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 40, στην 

Κατερίνη. 

14. Την αρίθµ.277007(3076)/30-06-2016 (α/α 2661) (Α∆Α:6ΑΘ27ΛΛ-Β4Λ) απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης ποσού 24.500,00€  µε αριθµό καταχώρησης στην Υ∆Ε 397  και βαρύνει τον Ε.Φ. 721 

ΚΑΕ 0829.01) µε την οποία εγκρίθηκε το παραπάνω πρωτογενές αίτηµα των υπηρεσιών της Π.Ε. 

Πιερίας και έλαβε αντιστοίχως τον Α∆ΑΜ: 16REQ004888579  

15. η αριθµ. οικ. 72052(522)/23-02-2017 (α/α 791) (Α∆Α:7ΓΜΦ7ΛΛ-ΚΧΩ) απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης  ποσού 24.500,00€  η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 

Πληρωµής της Υποδ/νσης Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

εξόδων του οικ. έτους 2017 µε α/α 739 και βαρύνει τον Ε.Φ. 721 ΚΑΕ 0829.01 οικονοµικού έτους 

2017 Α∆ΑΜ: 17REQ005864022 

 

Ανακοινώνει    

ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, µετά από συλλογή και αξιολόγηση 

οικονοµικών προσφορών, σε µεταφορική εταιρία ή σε πρόσωπο που δραστηριοποιείται στον τοµέα των 

µεταφορών της µετεγκατάστασης της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας  από την Π. 

Τσαλδάρη 8,  στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 40, στην 

Κατερίνη, µε κριτήριο ανάθεσης την συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής στο 

σύνολο των υπηρεσιών του συνηµµένου ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. 

 Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται  στο ποσό των 23.900,00 € 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, ο οποίος θα βαρύνει τον Προϋπολογισµό της Π.Ε. Πιερίας 

οικ. έτους 2017 και συγκεκριµένα : 

• Τον Φορέα 721 και τον ΚΑΕ 0829.01  

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής στο σύνολο 

των υπηρεσιών του συνηµµένου ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 
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Η παρούσα πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην “Συσκευασία και Μεταφορά – Μετακόµιση του εξοπλισµού της 

∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας, από την Π. Τσαλδάρη 8 στο κτίριο της 

Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 40 στην Κατερίνη, στον 2ο όροφο”.  

 

Η µεταφορά περιλαµβάνει : 

1. Την συσκευασία, φόρτωση & τοποθέτηση του πάγιου εξοπλισµού (έπιπλα, γραφεία, σκεύη & αρχειακό 

υλικό κλπ) 

2. Την αποσύνδεση, συσκευασία, τοποθέτηση & επανασύνδεση, ώστε να είναι λειτουργικός, ο εξοπλισµός 

που απαιτεί ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις (κλιµατιστικά, έπιπλα κουζίνας κλπ). 

3. Την αποσύνδεση, συσκευασία, φόρτωση & εκφόρτωση του µηχανογραφικού εξοπλισµού (Η/Υ – 

δίκτυα). 

4. Την αποσυναρµολόγηση, µεταφορά & επανασυναρµολόγηση υπαρχουσών µεταλλικών ραφιών Dexion 

 

Για τον καλύτερο συντονισµό των εργασιών οι οδηγίες θα παρέχονται από δύο υπαλλήλους (έναν 

της ∆/νσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και έναν της Π.Ε. Πιερίας) που θα ορισθούν αρµοδίως.  

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

• Τα απαιτούµενα για την συσκευασία και ασφαλή µεταφορά υλικά, θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 

• Οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται να επισκεφθούν τους χώρους τόσο της ∆/νσης Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης, όσο και της Π.Ε. Πιερίας προκειµένου να σχηµατίσουν πλήρη εικόνα για τους χώρους και 

τα είδη που θα µεταφέρουν.  

• Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει όλα τα κατάλληλα µέσα µεταφοράς (φορτηγά αυτοκίνητα, κλαρκ, 

γερανούς ) και να προσκοµίσει τα ανάλογα πιστοποιητικά που θα το υποδεικνύουν.  

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει τα στοιχεία του προσωπικού ή των υπεργολάβων που θα 

απασχοληθούν µε την µετεγκατάσταση της παρούσης, καθώς και να ασφαλίσει το προσωπικό που θα 

απασχολήσει για τον κίνδυνο ατυχήµατος, σε κρατικό ασφαλιστικό φορέα.  

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει όλα τα µεταφερόµενα είδη, σύµφωνα µε τις οδηγίες που θα 

τους παρασχεθούν 

•  Ζηµιές που προκαλούνται στο κτίριο (ασανσέρ, πατώµατα, τοίχους κτλ.) κατά τη µεταφορά του 

εξοπλισµού, βαρύνουν τον ανάδοχο και σε περίπτωση άρνησης παρακρατούνται από την αµοιβή του.  

• Ζηµιές που προκαλούνται στον εξοπλισµό, βαρύνουν τον ανάδοχο και σε περίπτωση άρνησης 

παρακρατούνται από την αµοιβή του 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει για την καταστροφή και αποκοµιδή υλικών συσκευασίας 

 

2. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Α) Οι συµµετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν µαζί µε την οικονοµική προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση 

στην οποία να δηλώνεται ότι µέχρι την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους : 
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1) ∆εν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδική απόφαση  (Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου), από την οποία να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για κάποιο από τα παραπτώµατα (όπως, συµµετοχή σε εγκληµατική 

οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τροµοκρατικά εγκλήµατα, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες, παιδική εργασία), που αναφέρονται στο άρθρο 73 παράγραφος 1 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 

147/Α/8-8-2016). Η υποχρέωση προσκόµισης της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης αφορά όλα τα πρόσωπα 

που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό . 

Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 

τους διαχειριστές, και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου  

αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

2) Ότι δεν τελούν σε πτώχευση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή πτωχευτικού 

συµβιβασµού.( Άρθρο 73 παράγραφος 4 περ.β) του ανωτέρω νόµου. 

3) Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο και εξακολουθούν να είναι εγγεγραµµένοι µέχρι τη λήξη 

της προθεσµίας κατάθεσης της προσφοράς.( Άρθρο 75 παράγραφος 2 του ανωτέρω νόµου). 

4) Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ( 

κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.( Άρθρο 73 παράγραφος 2 του 

ανωτέρω νόµου)  

5) Ότι έλαβαν γνώση των όρων της εν λόγω πρόσκλησης και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα 

6) Θα προσκοµίσουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και έγγραφα, όταν τους ζητηθούν, προκειµένου να 

αποδείξουν την ακρίβεια των δηλωθέντων. 

Σηµείωση : Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος ποινικού µητρώου αφορά όλα τα 

πρόσωπα που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού 

φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 

τους διαχειριστές, και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου  

αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

7) ∆εσµεύονται για την πλήρη παροχή των υπηρεσιών της παρούσας στο σύνολό της, στην περίπτωση 

που η εν λόγω προµήθεια κατακυρωθεί σε αυτούς. 

 

Β) Επίσης οι συµµετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν µαζί µε την οικονοµική προσφορά τους υπεύθυνη 

δήλωση στην οποία να δηλώνεται: 

1) Ότι διαθέτουν όλα τα κατάλληλα µέσα µεταφοράς (φορτηγά αυτοκίνητα, κλαρκ, γερανούς), καθώς και τα 

ανάλογα πιστοποιητικά που το υποδεικνύουν (τα οποία και θα προσκοµίσουν) και να δηλώσουν τον αριθµό 

και τα είδη των µηχανηµάτων που θα χρησιµοποιήσουν. 

2) Τα στοιχεία του προσωπικού ή των υπεργολάβων που θα απασχοληθούν µε την µετεγκατάσταση της 

παρούσης, καθώς και ότι το προσωπικό που θα απασχοληθεί είναι ασφαλισµένο για τον κίνδυνο 

ατυχήµατος, σε κρατικό ασφαλιστικό φορέα.  
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3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η οικονοµική προσφορά των υποψηφίων θα συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα  του συνηµµένου 

ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

Η οικονοµική προσφορά θα τοποθετηθεί σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο εντός του ενιαίου φακέλου. 

 

Σε περίπτωση προσφορών µε το ίδιο οικονοµικό τίµηµα θα γίνει διαπραγµάτευση µε τους υποψηφίους και 

αν και πάλι δεν προκύψει µειοδότης θα γίνει κλήρωση. 

Το ποσό της οικονοµικής προσφοράς δεν επιδέχεται καµίας αλλαγής.  

 

Πιο συγκεκριµένα, στην οικονοµική προσφορά θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία : 

α) η συνολική τιµή χωρίς Φ.Π.Α. ( για το σύνολο των ζητούµενων υπηρεσιών) και 

β) η συνολική τιµή συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% ( για το σύνολο των ζητούµενων υπηρεσιών) 

Η συνολική τιµή των προσφεροµένων υπηρεσιών (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνει την συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της παρούσας.  

Οι νόµιµες κρατήσεις υπέρ τρίτων θα βαρύνουν τον Προµηθευτή - Ανάδοχο και θα γίνονται σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις που διέπουν κάθε φορά το ∆ηµόσιο Λογιστικό . 

Φόροι, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νοµική επιβάρυνση, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη µη ρητά 

καθοριζόµενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει να συνυπολογισθεί στην 

προσφορά του. 

 

4. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η µετεγκατάσταση της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Νοµού Πιερίας, στο κτίριο της 

Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 40, στην Κατερίνη θα γίνει από την 

υπογραφή της σύµβασης και εντός 30 εργασίµων ηµερών. Το δε κόστος (τεχνικών και υλικών) θα βαρύνει 

τον ανάδοχο.  

 

5. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους µέχρι τις 19/04/2017 ηµέρα Τετάρτη και 

ώρα 9.00 π.µ 

Οι σφραγισµένοι φάκελοι που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά συµµετοχής και την οικονοµική προσφορά 

υποβάλλονται : 

α) είτε ταχυδροµικά προς την Υποδιεύθυνση Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων, Τµήµα Προµηθειών της 

Π.Ε. Πιερίας, 28ης Οκτωβρίου 40 - ΤΚ 60132 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

β) είτε µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Υποδιεύθυνση Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων της 

Π.Ε. Πιερίας 

Προσφορές που θα υποβληθούν µετά τη ανωτέρω ηµέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσµες και δεν 

παραλαµβάνονται. 

Οι υποβληθείσες προσφορές θα ανοιχτούν στο γραφείο του Τµήµατος Προµηθειών της Υποδ/νσης 

Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Πιερίας την Τετάρτη 19-04-2017 και ώρα 9.30 π.µ. 
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Σε κάθε περίπτωση, στο εξωτερικό µέρος του φακέλου θα αναγράφονται τα ακόλουθα: 

Προς: 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Γενική ∆/νση Εσωτερικής Οργάνωσης & Λειτουργίας 

∆/νση Οικονοµικού Π.Κ.Μ. 

Υποδιεύθυνση Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων  

Τµήµα Προµηθειών 

Ταχ. ∆ιεύθυνσή: 28ης Οκτωβρίου 40, Τ.Κ. 601 32 Κατερίνη 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Συµµετοχή στη διαδικασία ανάθεσης για την µετεγκατάσταση της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

Νοµού Πιερίας, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 40, στην 

Κατερίνη. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα: 

2351351246-245-238  

 

Η παρούσα πρόσκληση είναι αναρτηµένη στη ∆ιαύγεια, στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στο δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας 

Αρχής  http://pieria.pkm.gov.gr.  

 

 

                                                                                                         Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
                                                                                                 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ                   

 
 
 

                                                                                                  ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

Ο/Η…………………………………………….καταθέτει την οικονοµική προσφορά του/της 

αποδεχόµενος/η πλήρως τους όρους που περιγράφονται στην µε Αρ. Πρωτ. ………….…………..και 

µε Αρ. Α∆Α ………………..………..πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την µετεγκατάσταση 

της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας  στο κτίριο της Περιφερειακής 

Ενότητας Πιερίας, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 40, στην Κατερίνη 

 

 

 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
(ΜΕ ΦΠΑ) 

Υπηρεσίες µεταφοράς: 

1. Συσκευασία, φόρτωση & τοποθέτηση του πάγιου εξοπλισµού 

(έπιπλα, γραφεία, σκεύη & αρχειακό υλικό κλπ) 

2. Αποσύνδεση, συσκευασία, τοποθέτηση & επανασύνδεση, ώστε να 

είναι λειτουργικός, ο εξοπλισµός που απαιτεί ηλεκτρολογικές και 

υδραυλικές εγκαταστάσεις ((κλιµατιστικά, έπιπλα κουζίνας κλπ). 

3. Αποσύνδεση, συσκευασία, φόρτωση & εκφόρτωση του 

µηχανογραφικού εξοπλισµού (Η/Υ – δίκτυα). 

4. Αποσυναρµολόγηση, µεταφορά & επανασυναρµολόγηση 

υπαρχουσών µεταλλικών ραφιών Dexion 

 

  

 

∆ιευκρινιστική σηµείωση: Η προσφορά θα είναι συνολική και για τις τέσσερις υποπεριπτώσεις της 

στήλης ¨ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ¨ 

 

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙ∆Α 
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