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                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ& ΙΟΝΙΟΥ                   
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 
 
Ταχ. Δ/νση : N.E.O Πατρών-Αθηνών 28                         
T.K : 26441                                                                  
Πληροφορίες: Ν.Σπηλιώτη   
Τηλέφωνο: 2613 600163 
Fax : 2610 423421 
E-mail : tpdy@apd-depin.gov.gr                                                     

Πάτρα, 10-02-2016 

 
Αριθ.Πρωτ.:19300/1290 

 
 

 
 
 

 
  
ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη με κριτήριο  
                κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την πραγματοποίηση επειγουσών  
                εργασιών άρσης επικινδυνότητας όψεων στο κτίριο της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. επί της  
                οδού Αθηνών 105 στο Ρίο.»  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 
Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α΄) «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 

Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄247) και ειδικότερα των άρθρων 82 έως 85, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.213/2008 της Επιτροπής για την τροποποίηση του 

Κανονισμού 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Κοινό Λεξιλόγιο 

Δημοσίων Συμβάσεων (CPV). 

4. Τις διατάξεις του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α΄), «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και 

την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

6. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα  Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

7. Τις διατάξεις του Ν.3871/2010  (ΦΕΚ 141/Α΄) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» και 

ειδικότερα το άρθρο 21 παρ. 2 «Ανάληψη υποχρεώσεων», ως ισχύει. 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 

ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία & άλλες διατάξεις εφαρμογής του 

μεσοπρόθεσμου πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 -2015» και των σχετικών εγκυκλίων & 

αποφάσεων που εκδόθηκαν  περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων. 

9. Τις διατάξεις του Ν.4257/2014 αρθρ.63 (Α’ 93), «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών». 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 157  του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Μέτρα στήριξης και 

ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, οργανωτικά θέματα του Υπ. Οικονομικών και άλλες 

Διατάξεις». 
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11. Τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ150/Α΄) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως 

τροποποιήθηκε με το Ν.4281/2014 και ισχύει. 

12. Τις διατάξεις του Π.Δ.113/10 (ΦΕΚ194/Α΄) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες». 

13. Τις διατάξεις του Π.Δ.139/2010 (ΦΕΚ232/Α΄) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου». 

14. Την Πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 6ης/2/2015 (ΦΕΚ 24/Α) περί αποδοχής 

παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και του άρθρου 56 του 

Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α) περί άσκησης καθηκόντων Γενικού Γραμματέα από τον αρχαιότερο 

Γενικό Διευθυντή. 

15. Την Κ.Υ.Α. Π1/ 2380/2012 (ΦΕΚ3400/Β΄) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων Κ.Η.Μ.Δ.Σ.». 

16. Την αριθμ. ΓΓ15650/1253/01-03-2011 (ΦΕΚ480/Β΄) απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Μεταβίβαση δικαιώματος 

υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης και στους 

προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου». 

17. Την αριθμ. 90123/6844/23-7-2015 (ΑΔΑ :Β8Α0ΟΡ1Φ-Α22) απόφαση περί συγκρότησης 

συλλογικών οργάνων στο Ν. Αχαΐας.  

18. Το υπ’ αριθ. 3707/155198/17-11-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου Α.Δ. Π.Δ.Ε. 

& Ι. και τη συνημμένη σε αυτό τεχνική έκθεση. 

19. Την αριθμ. 4830/333/14-1-2016 απόφαση δέσμευσης πίστωσης στον Ε.Φ. 071 και στον 

ΚΑΕ 0851. 

20. Την υπ’ αριθ. 6352/15-12-2015 έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας της Δ/νσης 
Πολεοδομικού Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Δόμησης Δήμου Πατρέων. 
21. Την επιτακτική ανάγκη για άρση επικινδυνότητας των όψεων του κτιρίου της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & 
Ι. επί της οδού Αθηνών 105 στο Ρίο. 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 
Απευθύνουμε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την 

ανάδειξη μειοδότη με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την πραγματοποίηση 
επειγουσών εργασιών άρσης επικινδυνότητας όψεων στο κτίριο της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. επί της                
οδού Αθηνών 105 στο Ρίο, ως ακολούθως: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(σε 
εργασίες) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 

(σε ευρώ)  

 
Κ.Α.Ε 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Τεχνικές εργασίες 
άρσης 

επικινδυνότητας  
 

CPV :50700000-2 

2 24.413,04 € 

 
0851 

 
 

Χαμηλότερη τιμή για 
το σύνολο των 

εργασιών  

              
 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την εν λόγω πρόσκληση ανέρχεται στο ποσό των 
είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων δεκατριών ευρώ & τεσσάρων λεπτών (24.413,04 €) 
συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ. 071 - 
ΚΑΕ 0851. 

Η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της 
πρόσκλησης (τεχνικών εργασιών). 
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ΤΡΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : Η πραγματοποίηση των τεχνικών εργασιών θα 
πρέπει να γίνει εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, στο κτίριο της Α.Δ. 
Π.Δ.Ε. & Ι. επί της οδού Αθηνών 105 στο Ρίο. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η 
υποβολή Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης (εγγύηση για την τήρηση των όρων της 
σύμβασης) αναγνωρισμένου πιστωτικού ή χρηματοοικονομικού ιδρύματος ή του ΤΣΜΕΔΕ, ποσού 
ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στο άρθρο 25 του Π.Δ.118/07 και στο Ν.4281/2014, ως ισχύουν. 
 
Η πραγματοποίηση των εργασιών θα γίνει κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με τον 
Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου και τον επιβλέποντα μηχανικό και σύμφωνα με την 
τεχνική έκθεση και την αριθ. 6352/15-12-2015 έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας της Δ/νσης 
Πολεοδομικού Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Δόμησης Δήμου Πατρέων. 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : Το 100% της συμβατικής αξίας με έκδοση 
χρηματικού εντάλματος στο όνομα του αναδόχου κατόπιν εκδόσεως πρωτοκόλλου παραλαβής 
από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής ειδικού σκοπού. 

 
 
                                                        ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄ 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

1)Αποκατάσταση βορειοδυτικής γωνίας του κτιρίου με : 
- Μεταφορά και τοποθέτηση ικριωμάτων στη θέση εκτέλεσης των 
εργασιών, 
- Επένδυση υαλοπινάκων με χαρτί για την προστασία τους από 
φθορές κατά τη διάρκεια των εκτελούμενων εργασιών, 
- Καθαίρεση σαθρού σοφά 1,90Χ8,00 (κατά την καθαίρεση του σαθρού 
σοφά οι διαστάσεις της καθαίρεσης ενδέχεται να αυξηθούν), 
- Απομάκρυνση υλικών καθαίρεσης, 
- Τρίψιμο και καθάρισμα του σιδηρού οπλισμού που έχει διαβρωθεί, 
- Βάψιμο σιδηρού οπλισμού με σταθεροποιητή VIMAFER-C ή 
ισοδύναμου τύπου, 
- Γέμισμα του μπετόν με ισχυρό ινοπλασμένο υλικό VIMACRET-F ή 
ισοδύναμου τύπου, 
- Τοποθέτηση μεταλλικού πλέγματος 6Χ10 γαλβανιζέ ανοιξείδωτο, 
- Στερέωση με ούπα ανά μισό μέτρο, 
- Αστάρωμα μεταλλικού πλέγματος με ισχυρό τσιμεντοκονίαμα, 
- Επίχρισμα με άμμο και τσιμέντο, 
- Πέρασμα με αρτιφισέλ και λευκό τσιμέντο/τσιμεντόχρωμα τύπου 
σκόνης (με ώχρα υπάρχοντος χρώματος κτιρίου), 
- Χάραξη ιδίου σχεδίου (γραντζούνισμα), 
- Σκοτίες και περιγράμματα, 
- Αποξήλωση ικριωμάτων, 
- Καθάρισμα και απομάκρυνση απομενόντων υλικών 

ΝΑΙ  

2)Επισκευή πλευρών του κτιρίου  με : 
- Μεταφορά και τοποθέτηση ικριωμάτων στη θέση εκτέλεσης των 
εργασιών, 
- Επένδυση υαλοπινάκων με χαρτί για την προστασία τους από 
φθορές κατά τη διάρκεια των εκτελούμενων εργασιών, 
- Καθαίρεση σαθρού σοφά, 
- Απομάκρυνση υλικών καθαίρεσης, 
- Τρίψιμο και καθάρισμα του σιδηρού οπλισμού που έχει διαβρωθεί, 
- Βάψιμο σιδηρού οπλισμού με σταθεροποιητή VIMAFER-C ή 
ισοδύναμου τύπου, 
- Γέμισμα του μπετόν με ισχυρό ινοπλασμένο υλικό VIMACRET-F ή 
ισοδύναμου τύπου, 

ΝΑΙ  
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ΛΟΙΠΟΙ  ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ 
 

 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

1) Η προσφορά απαράβατα θα πρέπει να αναφέρει τα τεχνικά χαρακτηριστικά με την σειρά 
που αναγράφονται ανωτέρω. Η μη κατάθεση φύλλου συμμόρφωσης συνεπάγεται τον αποκλεισμό 
του διαγωνιζόμενου. 
 
2) Οι τιμές θα δίνονται ως ακολούθως : 
Τιμή μονάδος για την κάθε προαναφερόμενη εργασία (1,2) και το συνολικό κόστος 
(συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων & του Φ.Π.Α.). 
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαραίνει τον φορέα. 

 
Οι τιμές προσφοράς προ Φ.Π.Α. υπόκεινται σε κρατήσεις ως εξής : κράτηση 0,10% επί της 
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ σύμφωνα με το Ν.4013/2011 υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού, Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΦΕΚ 204/Α’ /15.09.2011) κατά την πληρωμή, καθώς και ο προβλεπόμενος φόρος 
εισοδήματος (8% για παροχή υπηρεσιών) σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 2 του Ν. 
4172/2013 όπως αυτός ισχύει. 
 
Όσοι επιθυμούν δύνανται να υποβάλλουν ή να αποστείλουν κλειστές προσφορές, το αργότερο 
μέχρι την 22-02-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα  11:00 π.μ. στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28, Πάτρα 26441,  2ος 
όροφος, Δ/νση Οικονομικού - Γραμματεία. 
 
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες, 
ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής τους, δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται από την 
Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. 
Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. 
Μεταξύ ισότιμων προσφορών προτιμούνται αυτές που ορίζουν το συντομότερο χρόνο παράδοσης. 
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 
παρούσας. 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης, ματαίωσης ή και επαναπροκήρυξης της διαδικασίας 
χωρίς να αποκτά κανένα δικαίωμα οιοσδήποτε των μειοδοτών στην περίπτωση απορρίψεως της 
προσφοράς του.  
 

-  Επίχρισμα με άμμο και τσιμέντο, 
- Τσιμεντόχρωμα τύπου σκόνης (με ώχρα υπάρχοντος χρώματος 
κτιρίου), 
- Αποξήλωση ικριωμάτων, 
- Καθάρισμα και απομάκρυνση απομενόντων υλικών 
- Προσμέτρηση εργασιών : 
Αριστερή πλευρά κτιρίου                                18,00Χ1,20=21,60 μ2 
Δεξιά πλευρά κτιρίου                                      11,00Χ1,20=13,20 μ2 
Δεξιά πλευρά κτιρίου (που έχει αποξηλωθεί) 32,00Χ1,20=38,40 μ2 
Βόρεια (πίσω) πλευρά του κτιρίου                  43,00Χ1,20=51,60 μ2 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

Οι εργασίες  θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την 

τεχνική έκθεση και τις υποδείξεις του επιβλέποντος μηχανικού και την 

αριθ. 6352/15-12-2015 έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας της Δ/νσης 

Πολεοδομικού Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Δόμησης Δήμου 

Πατρέων. 

ΝΑΙ  
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Στο φάκελο προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα : 
«Προσφορά για την ανάδειξη μειοδότη με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την 
πραγματοποίηση επειγουσών εργασιών άρσης επικινδυνότητας όψεων στο κτίριο της Α.Δ. 
Π.Δ.Ε. & Ι. επί της οδού Αθηνών 105 στο Ρίο» 
 
Τα στοιχεία του υποψηφίου : 
(πλήρης επωνυμία υποψηφίου, Δ/νση, αριθμός τηλεφώνου και fax) 
 
Αποδέκτης : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Ν.Ε.Ο. - Δ/νση 
Οικονομικού, Πατρών-Αθηνών 28, Πάτρα 26441, 2ος όροφος- Γραμματεία Δ/νσης Οικονομικού -  
Υπόψη Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών. 
 
Η παρούσα να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Α.Δ.-Π.Δ.Ε.&Ι.  http://www.apd-depin.gov.gr 
στη διαδρομή : Προμήθειες, Προκηρύξεις, Συμβάσεις έργων και Υπηρεσιών στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση , καθώς και  στην ιστοσελίδα http://et.diavgeia.gov.gr 
     
 
 
                                        Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού  
                                                                                          της Α.Δ.-Π.Δ.Ε.&Ι. 
 
 
 

                                                                          Αλεξανδρόπουλος Βασίλειος 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Πίνακας Αποδεκτών  
1.Γραφείο Γενικού Γραμματέα Α.Δ.-Π.Δ.Ε.&Ι.(για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων) 
2.Γραφεία Γενικών Δ/ντών Α.Δ.-Π.Δ.Ε.&Ι. 
3.Τα μέλη της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης της υπ΄αριθ. 90123/6844/23-7-2015 απόφασης 
4.Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου 
 
Κοινοποίηση 
ΥΔΕ Ν. Αχαΐας  
   
Εσωτερική Διανομή 
1.Δ/νση Οικονομικού (για ανάρτηση στο πίνακα ανακοινώσεων) 
2.Τμήμα Π/Υ 
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