
 1 

 

                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη   17 Ιουλίου  2017 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.οικ. 296493(2316) 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ.  
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Π.Ε.ΠΙΕΡΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

 

Ταχ. ∆/νση : 28ης Οκτωβρίου 40 Προς: 
Ταχ. Κώδικας : 60132  
Πληροφορίες : Πιπερίδου Θωµαή   
Τηλέφωνο  : 2351 351 246  

ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

Fax : 2351 351 241    
Email : t.piperidou@pieria.pkm.gov.gr   

 
 

  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την µετεγκατάσταση της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας στο κτίριο της 

Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 40, στην Κατερίνη. 
(CPV:98392000-7) 

 

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  

 

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. Τις διατάξεις του Π.∆.80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Φ.Ε.Κ. 145/Α΄/5-8-2016) 

7. Τις διατάξεις του N.4071/12(ΦΕΚ85/τΑ/11-4-12) ¨Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 

και την αποκεντρωµένη διοίκηση ενσωµάτωση οδηγίας 2009/50/ΦΕΚ¨ 

8. 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»  . 
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9. 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.»  

10. Την ΚΥΑ Π1/2380/18.12.2012(ΦΕΚ 3400/Β΄/20.12.2012) περί λειτουργίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) 

11. Την αρίθµ.57654/22-05-2017 απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης “Ρύθµιση ειδικότερων 

θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης” 

12. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014/26-3-2014, περί “Απλούστευσης ∆ιαδικασιών Προµηθειών ∆ηµοσίου” 

13. Την αρίθµ.οικ.461114(9980)/18-11-2014 (ΦΕΚ 3129/Β/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας “Μεταβίβαση συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 

εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ” στους 

Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραµµατέα και στους Προϊσταµένους Γενικών ∆ιευθύνσεων, 

Τµηµάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

14. 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. 

15. Την αριθµ.οικ.30110(385)/27-01-2017 (ΦΕΚ 390/Β/2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας ¨Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων των οργανικών µονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραµµατέα, καθώς και παροχή 

εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραµµατέα, στους Προϊσταµένους των 

Γενικών ∆ιευθύνσεων, των  ∆ιευθύνσεων/Αυτοτελών Τµηµάτων και Αυτοτελών Γραφείων της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει . 

16. Την αρίθµ.252/23/05-12-2016 (Α∆Α:ΨΒΨΝ7ΛΛ-2ΛΝ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της 

Π.Κ.Μ. “Έγκριση προγράµµατος εκτελεστέων προµηθειών της Π.Κ.Μ. έτους 2017”, όπως 

τροποποιήθηκε µε την αρίθµ.83/10/10-04-2017 (Α∆Α:ΩΤΑΟ7ΛΛ-Γ0Π) απόφαση του Περιφερειακού 

Συµβουλίου της Π.Κ.Μ. περί έγκρισης 1ης τροποποίησης του Προγράµµατος Εκτελεστέων Προµηθειών 

Π.Κ.Μ. έτους 2017. 

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

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

Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού. 

19. 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. 

20. 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 
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ΚΑΕ 0829.01) µε την οποία εγκρίθηκε το παραπάνω πρωτογενές αίτηµα των υπηρεσιών της Π.Ε. 

Πιερίας και έλαβε αντιστοίχως τον Α∆ΑΜ: 16REQ004888579  

21. 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 
22. Την αρίθµ.οικ. 136986(1046)/06-04-2017(Α∆ΑΜ:17PROQ006032218) 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. 

23. Την αρίθµ.οικ.197938(1557)/19-05-2017 απόφαση µαταίωσης της ανωτέρω πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος (Α∆Α:6Α6Π7ΛΛ-ΥΟΘ) 

24. Την αρίθµ.οικ.199780(1573)/20-05-2017 (Α∆Α: ΩΟΟ77ΛΛ-7∆Π) απόφαση απευθείας ανάθεσης για τη 

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

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

25. Την αρίθµ.227484(1800)/808-06-2017 (Α∆Α: Ψ7Ο47ΛΛ-ΜΥΜ) απόφαση ανάκλησης της 

αρίθµ.οικ.199780(1573)/20-05-2017 (Α∆Α: ΩΟΟ77ΛΛ-7∆Π) απόφαση απευθείας ανάθεσης 

20.Την επιτακτική ανάγκη ολοκλήρωσης της µετεγκατάστασης της ∆/νσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. 

Πιερίας στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας 

 

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 αποκλειστικά 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 11.000,00 € 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, η οποία 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 αποκλειστικά βάσει τιµής 

στο σύνολο των υπηρεσιών του συνηµµένου ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

 

Η παρούσα πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην “Μετεγκατάσταση 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”.  
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Η µεταφορά περιλαµβάνει : 

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

υλικό κλπ) 

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.  

 

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

• Τα απαιτούµενα για την συσκευασία και ασφαλή µεταφορά υλικά, θα βαρύνουν 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 )  

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

του παρασχεθούν. 

•  Ζηµιές που προκαλούνται στο κτίριο (ασανσέρ, πατώµατα, τοίχους κτλ.) και στον εξοπλισµό κατά τη 

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

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

• Η Π.Ε. Πιερίας απαλλάσσεται πλήρως από κάθε ποινική και αστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα 

που µπορεί να συµβεί κατά τη διάρκεια εκτελέσεως των πάσης φύσεως εργασιών της παρούσας, τόσο 

στο προσωπικό του αναδόχου, όσο και σε τρίτα πρόσωπα ή αντικείµενα. Κάθε ευθύνη τέτοιου είδους 

βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αποκαθιστά µε δαπάνες του 

κάθε ζηµία, φθορά ή βλάβη που θα συµβεί.  

 

 

3.ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν: 

α) Τα Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά και αλλοδαπά), 

β) Ενώσεις επαγγελµατιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

γ) Συνεταιρισµοί, 

δ) Κοινοπραξίες, 

 που δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσας, έχουν συσταθεί και λειτουργούν   

νόµιµα, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

Για τις ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα οριζόµενα στις 

διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4412/2016. 

Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν περιβληθεί συγκεκριµένη νοµική µορφή για την 

υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συµµετοχής. H αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα να 

υποχρεώσει την επιλεγείσα ένωση να περιβληθεί συγκεκριµένης νοµικής µορφής, εάν της ανατεθεί η 

σύµβαση, στο µέτρο που η περιβολή αυτής της νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση 

της σύµβασης. Τα µέλη της ένωσης ευθύνονται έκαστος έναντι της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, 

αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας. 
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4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι συµµετέχοντες οικονοµικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν την προσφορά τους σε φάκελο, ο οποίος 

πρέπει να είναι σφραγισµένος και να περιλαµβάνει τα κάτωθι: 

1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», η οποία συντάσσεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς 

το οποίο περιλαµβάνεται στο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της παρούσας και υπογράφεται 

από τον προσφέροντα. 

Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών 

του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και δεν υπάρχει η δυνατότητα, για υποβολή προσφοράς 

µέρους µόνο αυτών. 

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 προσφερόµενη συνολική τιµή, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την 

συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη σύµφωνα µε τα ανωτέρω.  

Οι συµµετέχοντες στην παρούσα διαδικασία θα πρέπει να επισκεφθούν τους χώρους όπου 

βρίσκεται ο εξοπλισµός που πρόκειται να µετεγκατασταθεί (∆/νσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. 

Πιερίας-Π. Τσαλδάρη 8 Κατερίνη), προκειµένου να διαµορφώσουν µε ορθότητα και σαφήνεια την 

οικονοµική τους προσφορά.  

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

αν και πάλι δεν προκύψει µειοδότης θα γίνει κλήρωση. 

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. 

2) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ του Ν.1599/86, µε τις συνέπειες του νόµου περί ψευδούς δηλώσεως, στην οποία 

θα δηλώνει τα παρακάτω: 

α) ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή ότι δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή ότι 

δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή ότι δεν έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή ότι δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, 

προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.  

β) Ότι είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο και ότι θα προσκοµίσει το σχετικό πιστοποιητικό όταν 

του ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή. 

γ) ότι διαθέτει όλα τα κατάλληλα µέσα µεταφοράς (φορτηγά αυτοκίνητα, κλαρκ, γερανούς) 

γ) ότι έχει λάβει γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης και ότι τους δέχεται ανεπιφύλακτα. 
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5. 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.  

 
6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους µέχρι τις 21/07/2017 ηµέρα Παρασκευή και 

ώρα 9.00 π.µ 

Οι σφραγισµένοι φάκελοι που θα περιέχουν όλα όσα αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 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 Παρασκευή 21/07/2017 και ώρα 9.30 π.µ. 

 

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: 

Την συσκευασία, φόρτωση & τοποθέτηση του πάγιου εξοπλισµού 

(έπιπλα, γραφεία, σκεύη & αρχειακό υλικό κλπ) 

  

 

∆ιευκρινιστική σηµείωση: Η προσφορά θα είναι για το σύνολο των υπηρεσιών της στήλης  ¨ΕΙ∆ΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ¨ 

 

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙ∆Α 
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