
" ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ" 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

"Παροχή υπηρεσιών επισκευής & συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων, προς 
κάλυψη αναγκών του Αστυνομικού Μεγάρου της Διεύθυνσης Αστυνομίας 

Μαγνησίας, για το έτος 2021." 
 
 
1. Γνωρίζεται ότι, η Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας, κατόπιν της υπ’ αριθ. 8045/22/70493-1 

από 23-10-2021 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΒΚΓ46ΜΤΛΒ-1ΓΓ), προτίθεται 
να προβεί στην αμοιβή υπηρεσιών επισκευής & συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων, προς 
κάλυψη αναγκών του Αστυνομικού Μεγάρου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας, που αφορά 
στον Α.Λ.Ε. "2420389001" «Λοιπές αμοιβές & έξοδα συντηρήσεων & επισκευών», (CPV: 
45330000-9)- Υδραυλικές εργασίες, του Π/Υ εξόδων του Φορέα Κεντρικής Διοίκησης 1047 
«Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη», 201 «Γενική Γραμματεία Δημοσίας Τάξεως», Ειδικού Φορέα 
1400200 «Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας», οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις που περιγράφονται αναλυτικά, στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ), που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης. 

 
2. Ως κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών ορίζεται αποκλειστικά η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής (χαμηλότερη 
τιμή), όπως προβλέπεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, στο σύνολο των παρεχόμενων 
υπηρεσιών και σε καμία περίπτωση, δεν θα ξεπερνάει το ποσό της έγκρισης, το οποίο είναι τρείς 
χιλιάδες ενενήντα ευρώ (3.090,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και των 
προβλεπόμενων κρατήσεων. Η χαμηλότερη κατατεθείσα οικονομική προσφορά, επί του 
συνόλου των εν δυνάμει κατατεθεισών προσφορών, σε συνδυασμό με τα ζητούμενα 
στοιχεία της παραγράφου τέσσερα (4) της παρούσας, αποτελούν το μοναδικό κριτήριο 
για την επιλογή του τελικού αναδόχου.  

 
3. Η προσφορά θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και 

να καλύπτει, με ποινή ακυρότητας, το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών(σύμφωνα με το 
συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄ της παρούσας πρόσκλησης). Οι τιμές νοούνται χωρίς όρο 
αναπροσαρμογής, αναθεώρησης, αυξομείωσης, και παραμένουν σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια 
της σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
4. Οι κατατεθείσες προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από: 
   4.1. Υπεύθυνη Δήλωση, της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α-75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνεται από τον οικονομικό φορέα (πάροχο υπηρεσιών)ότι: "Η 
προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης (υπ’ αριθ. 8045/1/326-
γ΄από 23-10-2021), τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα." 

   4.2. Υπεύθυνη Δήλωση, της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α-75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνεται από τον οικονομικό φορέα (πάροχο υπηρεσιών) ότι: 

       • Ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους 
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Βόλος, 23 Οκτωβρίου 2021 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
Τρεις χιλιάδες ενενήντα ευρώ 

(3.090,00€) 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. & 

νόμιμων κρατήσεων) 
 
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
(Α.Λ.Ε.: 2420389001) 
 (CPV: 45330000-9) 
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υποχρεώσεις και ότι δεν έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

   • Δεν συντρέχουν ως προς το πρόσωπό τους οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73§1 του 
Ν.4412/2016. 

      • Ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι για εξήντα (60) ημέρες. 

      • Ότι δεσμεύεται να παράσχει τις υπηρεσίες που περιγράφονται στο Παράρτημα Α΄ της 
παρούσας Πρόσκλησης (υπ’ αριθ. 8045/1/326-γ΄από 23-10-2021), εντός δεκαπέντε (15) 
εργάσιμων ημερών1 από την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς του.  

4.3.  Υπεύθυνη Δήλωση, της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α-75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, στην οποία να δηλώνεται από τον οικονομικό φορέα (πάροχο υπηρεσιών)ότι: «ότι δεν 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 18 του 
ν.4412/2016)». 

 
Η υποχρέωση των εν λόγω υπεύθυνων δηλώσεων αφορά ιδίως: 
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου, 
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 
 
5. Τον οικονομικό φορέα (πάροχο υπηρεσιών) θα βαρύνουν κρατήσεις, ήτοι:  

α) 2,72% υπέρ ΤΕΑΠΑΣΑ/Τ.Π.Α.Σ. (στην καθαρή αξία του τιμολογίου), 
β) 2,72%, υπέρ Μ.Τ.Σ. (στην καθαρή αξία του τιμολογίου), 
γ) 2% επί των ανωτέρω κρατήσεων [(α) και (β)] για τέλη χαρτοσήμου(ήτοι επί του μερικού συνόλου 

5,44%), 
δ) 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου [(γ)] υπέρ Ο.Γ.Α, 
ε) 0,07% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (στην καθαρή αξία του 

τιμολογίου), 
  στ) 3% επί της κράτησης αυτής (Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) για τέλη 

χαρτοσήμου, 
    ζ) 20% επί του χαρτοσήμου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, υπέρ       

Ο.Γ.Α., 
η) 0,06% υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (στην καθαρή αξία του      

τιμολογίου), 
    θ) 3% επί της κράτησης αυτής (Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών) για τέλη      

χαρτοσήμου, 
    ι) 20% επί του χαρτοσήμου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, υπέρ Ο.Γ.Α. 
- Επίσης θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος 8 %, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της  

αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013. 
 
6. Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει σε ευρώ με την έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος, στο 

όνομα του δικαιούχου, μέχρι το ποσό των τριών χιλιάδων και ενενήντα ευρώ (3.090,00€), 
από τη Διεύθυνση Ελέγχου Εκκαθάρισης & Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, 
σύμφωνα με την παράγραφο 6 της υποπαραγράφου Ζ5 του ν.4152/2013 και αφού υποβληθούν 
όλα τα δικαιολογητικά της δαπάνης, μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου των παρεχόμενων 
υπηρεσιών και την έκδοση σχετικής βεβαίωσης προς το σκοπό αυτό, την προσκόμιση 
συμπληρωμένου τιμολογίου, κανονικά θεωρημένο και με την ένδειξη «ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ». Η 
πληρωμή του τιμολογίου θα πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών, 
από την ημερομηνία παροχής των σχετικών υπηρεσιών(παράγραφος Ζ του Ν. 4152/2013).  

                                                             
1 Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται να επισκεφθούν τους χώρους στους οποίους περιγράφονται οι 
εργασίες του Παραρτήματος Α΄ της παρούσας, προκειμένου διαπιστώσουν/εκτιμήσουν το χρόνο που 
απαιτείται για την περαίωση των σχετικών εργασιών, καθώς υποχρεούνται να παράσχουν αυτές 
εντός της μνημονευόμενης προθεσμίας. 
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    Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Α.Λ.Ε. "2420389001" «Λοιπές αμοιβές & έξοδα 
συντηρήσεων & επισκευών», (CPV: 45330000-9)- Υδραυλικές εργασίες, του Π/Υ εξόδων του 
Φορέα Κεντρικής Διοίκησης 1047 «Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη», 201 «Γενική Γραμματεία 
Δημοσίας Τάξεως», Ειδικού Φορέα 1400200 «Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας», 
οικονομικού έτους 2021. 

 
7. Για την παρακολούθηση και παραλαβή του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης παροχής 

υπηρεσιών, δεν απαιτείται συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης ή Παραλαβής και η σχετική 
βεβαίωση θα εκδοθεί από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας μας με νεότερη διαταγή μας. 

 
8. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν τον φάκελο της 

προσφοράς τους στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας, (Ελευθερίου Βενιζέλου 158 &  
    Πεσόντων Αστυνομικών, Τ.Θ. 1255, - Τ.Κ. 38446 - Νέα Ιωνία Βόλου - 2ος 

όροφος/Γραφείο Μερικής Διαχείρισης), έως την 29/10/2021 ημέρα της εβδομάδας 
Παρασκευή και ώρα 09:00 (ημερομηνία και ώρα λήξης προθεσμίας κατάθεσης 
προσφορών), εντός σφραγισμένου φακέλου. Επισημαίνεται ότι, η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ(Παράρτημα Α΄) των εν δυνάμει υποψήφιων οικονομικών φορέων, όπως 
κατατεθεί σε ξεχωριστό σφραγισμένο (υπο)φάκελο, εντός του κυρίως φακέλου της 
προσφοράς, ο οποίος θα φέρει τον τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

 
    Ο κυρίως σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς να φέρει εξωτερικά τις εξής ενδείξεις: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9.  Προσφορές που περιέρχονται - κατατίθενται στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας μετά τη λήξη 

της, ως άνω ορισθείσας, καταληκτικής προθεσμίας, για την παραλαβή των προσφορών, είναι 
εκπρόθεσμες, δεν θα λαμβάνονται υπόψη, δεν θα αποσφραγίζονται και θα επιστρέφονται στους 
προσφέροντες. 

    - Οι προσφορές που κατατίθενται πρέπει να είναι ευκρινείς χωρίς να φέρουν αλλοιώσεις, 
σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή 
διόρθωση, αυτή θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. 

    - Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

    - Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή. Η 
αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα 
για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, αυτοί υποχρεούνται να τα παρέχουν.  

    - Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η 
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των προσφερόντων που υπέβαλαν 
ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται παρουσία των προσφερόντων που υπέβαλαν τις ισότιμες 
προσφορές. 

    -Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
    -Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.  
      

 10. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας, δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των φακέλων των  
προσφορών, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών. 

 

ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
Ελευθερίου Βενιζέλου 158 & Πεσόντων Αστυνομικών 
Τ.Θ. 1255-Τ. Κ. 38446  Νέα Ιωνία Βόλος 
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ……………………………  
[αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος δηλαδή : επωνυμία του φυσικού ή 
νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης τις επωνυμίες των οικονομικών φορέων 
που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. δ/νση, 
αριθμός τηλεφώνου, fax, e-mail)] 
Αριθμός Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς: 8045/1/326-γ΄από 23-10-2021 
 
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
 
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών : Ημερομηνία/ώρα 
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 11.  Αντίγραφα του σώματος της παρούσας πρόσκλησης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) από 
την ιστοσελίδα *ΔΙΑΥΓΕΙΑ* και τοιχοκολλώνται στο κατάστημα της Υπηρεσίας. Επιπροσθέτως, 
αντίγραφα αυτής θα αποστέλλονται για ανάρτηση στο portal του Επιμελητηρίου Μαγνησίας 
https://www.cci-magnesia.gr. 

 
 12. Τυχόν διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση, παρέχονται από την 

Υπηρεσία μας στα τηλ.: 24210-76924 και 24210-76947, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή 
στο Γραφείο Μερικής Διαχείρισης, 2ος όροφος της Δ.Α. Μαγνησίας. 

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:                                                                                 Ο Διευθυντής 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)                           Μιλτιάδης Ιωαν. ΑΛΕΞΑΚΗΣ 
  Αστυνομικός Διευθυντής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

Α.Φ.Μ.  

Δ.Ο.Υ.  

Ταχυδρομική Διεύθυνση  

Ταχυδρομικός Κώδικας  

Τηλέφωνο επικοινωνίας  

Fax  

email  
 

ΠΡΟΣ 
ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

 
Κατόπιν της υπ’ αριθ. 8045/1/326-γ΄από 23/10/2021  

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας 

 
Παροχή υπηρεσιών επισκευής & συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων, προς κάλυψη 
αναγκών του Αστυνομικού Μεγάρου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας, για το 
οικονομικό έτος 2021. 
 

 

Α/Α ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
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1. 
Εργασίες αναστόμωσης υδραυλικού σωλήνα νερού πάχους 2 ιντσών, 

επέκταση αυτού κατά 4 μέτρα και τελική σύνδεση αυτού με τον 
υδραυλικό βραχύονα ανέμης πυροσβεστικής φωλιάς. 

  

 
2. 

Εργασίες επισκευής εννέα (9) νταλ (φλουσόμετρο) ελέγχου διαρροής 
νερού λεκανών αποχωρητηρίων. 

  

 

3. 
Εργασίες επισκευής συνδεσμολογίας υδραυλικών χαλκοσωλήνων, 

κυκλώματος ζεστού νερού, δώδεκα (12) ηλιακών συλλεκτών της οροφής 
του Αστυνομικού Μεγάρου. 

  

 

4. 
Εργασίες επισκευής και απόφραξης βουλομένης αποχέτευσης 

(ενδοδαπέδια διαρροή) στον ισόγειο χώρο των κρατητηρίων, 
συμπεριλαμβανομένου και των αποχωρητηρίων. 

  

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ANEY  Φ.Π.Α.)  
 Φ.Π.Α.  

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
 

 
 
 

ΑΔΑ: 61ΣΝ46ΜΤΛΒ-ΗΜΖ



" ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ" 

 

       

 

................,  ................................. 
            (τόπος)                (ημερομηνία)   
            Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
     ....................................... 
                      ( Σφραγίδα & Υπογραφή) 

ΑΔΑ: 61ΣΝ46ΜΤΛΒ-ΗΜΖ
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