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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΙΣΤΩΝ ΣΗΜΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ 5 & ΚΑΣΤΟΡΟΣ, ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΠΟΥ
ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ .
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/τ.Α΄/19-7-2018 ) «Μεταρρύθμιση του
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας
των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την
απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
3. Την με αρ. 37419/13479/8-5-2018 (Β΄1661) Απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της 121/2018 Απόφασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης - επικαιροποίησης
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
4. Τον Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13-07-2010).
5. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α΄/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων –
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) –
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
6. Τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την
Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 6 παρ.14.
7. Το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α/2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» με τον οποίο προσαρμόστηκε η ελληνική
νομοθεσία στην Οδηγία 2001/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών
στις Εμπορικές Συναλλαγές».
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8. Το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/2013) «Φορολογία εισοδήματος,
επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013
και άλλες διατάξεις».
9. Tον Ν.4250/2014 (ΦΕΚ74/τ.Α΄/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις –Καταργήσεις ,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα –
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ.318/1992(ΦΕΚ161/τ. Α΄/1992) και λοιπές ρυθμίσεις».
10. Τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ93/τ.Α΄/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών».
11. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Τον ν. 4727/2020 (Α΄184 ) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ )2019/1024 –
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ )
2018/1972 και άλλες διατάξεις .
14. Τον ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός , απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού
πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων , ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς
της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη , τις υποδομές και
την υγεία » (Α΄36).
15. Τον Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/τ.Α΄/2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης
Αξίας».
16. Τον Ν.4623/2019 (ΦΕΚ134/τ.Α΄/2019 ) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών ,
διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση , συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα
επείγοντα ζητήματα».
17. Τον Ν.4625/2019 (ΦΕΚ 139/τ.Α΄/2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις».
18. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες».
19. Την με αρ. 1191/14-3-2017 (ΦΕΚ 969/τ.Β΄/2017) Απόφαση των Υπουργών
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός
του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της
κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.),
καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350
του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)».
20. Την υπ’αρ.πρωτ.498816/2-09-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ
688/ΥΟΔΔ/03-09-2019) «Ορισμός Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Αττικής».
21. Την με αρ. 216/1-9-2019 (ΑΔΑ: ΨΚΠΧ7Λ7-0ΑΗ) Απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής «Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής».
22. Την με αρ. 499022/2-9-2019 (ΥΟΔΔ' 688) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής

«Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Αττικής / Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων», όπως ισχύει.
23. Την με αρ. πρωτ. 457959/1-7-2020 (Β' 2763) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής
«Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς
Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει.
24. Την με αρ. 624277/31-8-2020 (ΥΟΔΔ' 699) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής
«Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής» .
25. Την με αρ. 1002357/28-12-2020 (ΥΟΔΔ' 1077) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής
«Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής» .
26. Την με αρ. πρωτ. 526516/26-06-2021 (ΥΟΔΔ' 494) Απόφαση του Περιφερειάρχη
Αττικής «Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής » .
27. Την υπ’ αριθμ. 625207/23-07-2021 ΦΕΚ3353/Τ.Β 26-07-2021 Απόφαση του
Περιφερειάρχη Αττικής «Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής –
Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών – Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ.
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457959/1-7-2020 Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση και Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες , Περιφερειακούς Συμβούλους και στον
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής».
28. Την υπ’ αριθμ. 864073/14-10-2021, ΦΕΚ4832/Τ.Β/19-10-2021 Απόφαση του
Περιφερειάρχη Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες ,
Περιφερειακούς Συμβούλους , στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής
και Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη » στον
Εκτελεστικό Γραμματέα της
Περιφέρειας Αττικής,σε Προϊσταμένους Γενικών
Διευθύνσεων , Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και
σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της
Περιφέρειας Αττικής.
29. Την με αρ. 76928/9-07-2021 (Β' 3075) Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων – Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) ».
30. Την με αρ. 301/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής
(ΑΔΑ: 6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής
οικονομικού έτους 2021 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2021».
31. Την με αρ. 112945/30-12-2020 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής με θέμα «Επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της
Περιφέρειας Αττικής».
32. Την 2η ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 108/2021 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με ΑΔΑ: ΩΙ017Λ7-Α53 , αναφορικά με την 3η
τροποποίηση αναμόρφωση προϋπολογισμού της Περιφέρειας οικονομικού έτους
2021.
33. Την με αρ. πρωτ. 81280/6-07-2021 Απόφαση αναπληρώτριας προϊσταμένης
Διεύθυνσης Διοίκησης (με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής) με
θέμα « Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 108/2021 (σε 2η ορθή επανάληψη )
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής.
34. Την με αρ. 302/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής
(ΑΔΑ: ΡΔΒΤ7Λ7-1Θ8) με θέμα «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών-Παροχής
Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021».
35. Την με αρ. 821/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ
:ΩΦΖΙ7Λ7-8ΓΨ) με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση του πρακτικού 4/2021 της
αρμόδιας Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και παραλαβής υλικών, εργασιών
και παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων για το κτίριο που βρίσκεται επί των
οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον Πειραιά σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016, για την έκπτωση του
αναδόχου Σταύρου Αναστασίου του Βασιλείου από την εκτέλεση της προμήθειας και
εγκατάστασης τριών (3) ιστών σημαίας, για το κτίριο επί των οδών Αιγάλεω 5 και
Κάστορος στον Πειραιά το οποίο του ανατέθηκε με την αρ. 97652/5-02-2021 (ΑΔΑ:
ΨΗΒ87Λ7-86Χ) Απόφαση Ανάθεσης.
36. Το με αρ. πρωτ. 314694/20-04-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών – Τμήμα
Προμηθειών με το οποίο μεταξύ άλλων γίνεται γνωστή η ανωτέρω απόφαση στη
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής
37. Το με αρ. πρωτ. 713311/31-08-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με το οποίο αιτείται την προμήθεια και
εγκατάσταση τριών (3) ιστών σημαίας στο κτίριο επί των οδών Αιγάλεω 5 και
Κάστορος στον Πειραιά. Συνημμένα αποστέλλονται οι τεχνικές προδιαγραφές και το
ενδεικτικό κόστος που θα απαιτηθεί για την εν λόγω προμήθεια κατόπιν έρευνας
αγοράς το οποίο και ανέρχεται στο ποσό των 5.208,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
38. Το γεγονός ότι η ανωτέρω δαπάνη κρίνεται νόμιμη για την Περιφέρεια Αττικής καθώς
αναφέρεται στην προμήθεια και εγκατάσταση ιστών σημαίας σε κτίριο που
στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής επί
των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον Πειραιά
39. Την με αρ. 1940/2021 Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΚΔΖ7Λ7-ΘΓΖ και ΑΔΑΜ: 21REQ009189405)
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη
και η διάθεση πίστωσης για την παρούσα.
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40. Την με αρ. 830366/6-10-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΤΑ27Λ7ΤΩΕ και ΑΔΑΜ: 21REQ009356106) ύψους 5.208,000€ στον ΚΑΕ 169901 του
Ε.Φ.08072 του οικ. έτους 2021 της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της
Περιφέρειας Αττικής η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2829 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής και α/α βεβαίωσης 2907.
ΚΑΛΕΙ
Tους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο
αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά
για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) ιστών σημαίας ,
για το κτίριο επί των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον Πειραιά, όπου στεγάζονται οι
υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 1ο της παρούσας,
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του ν. 4412/2016 , όπως
ισχύει.
Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 5.208,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για
την προμήθεια και εγκατάσταση τριών ιστών σημαίας .
Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σε ευρώ € χωρίς ΦΠΑ για την προμήθεια και
εγκατάσταση τριών ιστών σημαίας , υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται οι όροι
και οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.
Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και
εγκατάσταση τριών (3) ιστών σημαίας πλησίον της εισόδου στο κτίριο επί των οδών
Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον Πειραιά όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες των
Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με τις
κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές :
Συγκεκριμένα κάθε ιστός σημαίας θα αποτελείται από τα επιμέρους μέρη:
1. Κορμός μεταλλικού ιστού:
• Κωνικής κυκλικής διατομής με διάμετρο βάσης και κορυφής 0148mm και 060mm
αντίστοιχα και πάχους 3mm
• Ο ιστός θα έχει ύψος 9000mm, από χαλυβδοέλασμα ποιότητας S235JR κατά
EN10025 (St37-2/DIN17100), (χωρίς εγκάρσια ραφή) και θα συνοδεύεται με
πιστοποιητικά ποιότητας από τον προμηθευτή, θερμής εξέλασης.
2. Πλάκα Έδρασης μεταλλικού ιστού:
• Χαλύβδινη πλάκα έδρασης 310x310mm και πάχους 12mm, από υλικό
ποιότητας S235JR κατά EN10025 (St37-2/DIN17100), με κεντρική οπή
ίδιας διαμέτρου με την βάση του κορμού καθώς και με τέσσερις (4) οπές,
για τη στερέωση των αγκυρίων
• Η έδραση του ιστού θα ενισχύεται με (4) τρίγωνα, συγκολλημένα στην
πλάκα έδρασης και στον κορμό του ιστού.
3. Βάση Αγκύρωσης μεταλλικού ιστού :
• Βάση αγκύρωσης τύπου “BAG M20/60/Z/235” θα αποτελείται από (4)
αγκύρια Μ20x600mm σε διάταξη 235x235mm για εύκολη τοποθέτηση επί
τόπου, γαλβανισμένη εν θερμό
• Τα τέσσερα αγκύρια θα συγκρατούνται με σιδηρογωνίες ή λάμες 30x3mm
που είναι ηλεκτροσυγκολλημένες πάνω σ’ αυτά και τα οποία θα έχουν
διάταξη σχήματος τετραγώνου στο κάτω μέρος των αγκυρίων και χιαστί
περίπου στο μέσο τους
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•

Τα αγκύρια στο εκτεθειμένο τμήμα και επιπλέον σε τμήμα 100mm (που
βυθίζεται μέσα στο σκυρόδεμα), όπως και τα περικόχλια και οι ροδέλες
(δύο ανά αγκύριο) είναι προστατευμένα με θερμό βαθύ γαλβάνισμα.

4. Κατασκευαστικά Στοιχεία του ιστού:
Οι ραφές θα είναι ευθύγραμμες, αφανείς και στεγανές με συνεχή
ηλεκτροσυγκόλληση σε λοξοτμημένα ελάσματα σύμφωνα με τους
κανονισμούς. Οι συγκολλήσεις αυτές θα γίνονται με αυτόματες μηχανές MIG.
Ο κορμός θα εισχωρεί στην κεντρική οπή της πλάκας έδρασης και
συγκολλείται. Επιπλέον συγκολλούνται και τα τρίγωνα ενίσχυσης. Οι
συγκολλήσεις θα γίνονται ημιαυτόματα με μηχανές MIG-MAG, με σύρμα
ποιότητας SG 2. Οι ιστοί εξ’ ολοκλήρου (τεμαχισμός – στραντζάρισμα –
συγκολλήσεις) θα κατασκευαστούν στο εργοστάσιο κατασκευής τους με
σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό και με κάθετη παραγωγική διαδικασία
που ακολουθείται βάσει του προτύπου ENISO9001:2015 – Συστήματος
Διαχείρισης Ποιότητας , του προτύπου EN ISO 14001:2015 – Συστήματος
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του OHSAS 18001/ ΕΛΟΤ 1801 –
Συστήματος για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία με τα οποία είναι
πιστοποιημένη. Οι ιστοί φέρουν σήμανση CE βάσει του προτύπου ΕΝ 405:2002.
Ο προμηθευτής θα πρέπει να μεριμνήσει για την εκπόνηση σχετικής μελέτης στήριξης των
ιστών στη θέση εγκατάστασης τους , η οποία θα πληροί τους κανόνες ασφαλείας και
στατικής επάρκειας.
Προσφορά που δεν θα περιλαμβάνει το σύνολο των προς προμήθεια ιστών και την
τοποθέτησή τους, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά που υπερβαίνει την προσυπολογιζόμενη δαπάνη των 5.208,00€
συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ. , απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην
υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα
Προμηθειών, Αιγάλεω 5&Κάστορος, Τ.Κ. 18545, Πειραιάς 5ος όροφος) και θα
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν
στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την 9 – 12- 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.
Προσφορές που υποβάλλονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δηλαδή
εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν
αντιστοίχως.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120)
ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ
Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει, επί αποδείξει, στην ελληνική γλώσσα έγγραφη
οικονομική προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα.
Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα
στοιχεία:
α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας (Περιφέρεια Αττικής, Γενική
Διεύθυνση Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας
Νήσων, Τμήμα Προμηθειών).
γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης.
δ. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση,
τηλέφωνο).
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Για την καταγραφή της τιμής της Προσφοράς, ο προσφέρων δύναται να συμπληρώσει
το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ , που αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης, όπου θα αναγράφονται ρητά:
➢ η προσφερόμενη τιμή μονάδος σε € χωρίς ΦΠΑ , με δύο (2) ή τρία (3) δεκαδικά
ψηφία, αριθμητικώς,
➢ η προσφερόμενη τιμή σε € χωρίς ΦΠΑ, για το σύνολο των ιστών , αριθμητικώς
και ολογράφως,
➢ η προσφερόμενη τιμή σε € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το σύνολο των
ιστών , αριθμητικώς και ολογράφως.
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να φέρει υπογραφή του οικονομικού φορέα.
Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να είναι η τελική μετά από οποιαδήποτε έκπτωση ή
μείωση και δεν θα υπόκειται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς ούτε
σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Στην τιμή
περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, η παρακράτηση φόρου εισοδήματος ως και
κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., για παράδοση και εγκατάσταση των ιστών στον τόπο που προβλέπεται στην
παρούσα Πρόσκληση.
Η Δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1699 «ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ» του ΕΦ 08.072
του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2021.
Ο προσφέρων, μαζί με την οικονομική του προσφορά, θα προσκομίσει:
1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε
ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι:
• υποβάλλει συμμετοχή στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την
προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) ιστών σημαίας προκειμένου να
τοποθετηθούν στο κτίριο επί των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον Πειραιά
όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 5.208,00€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,
• η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης, τους
οποίους έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα,
• πληρούνται οι προδιαγραφές του 1ου άρθρου της Πρόσκλησης,
• αναλαμβάνει, σε περίπτωση που αναδειχτεί ανάδοχος , την προμήθεια και
εγκατάσταση τριών ιστών σημαίας ,
• έχει όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ,
• τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
•

θα μεριμνήσει για την εκπόνηση σχετικής μελέτης στήριξης των ιστών στη θέση
εγκατάστασης τους , η οποία θα πληροί τους κανόνες ασφαλείας και στατικής
επάρκειας.

2) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως
• Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και
Ε.Π.Ε.),
• Αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και τις τροποποιήσεις του (για
διαγωνιζόμενους με μορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.),
• Ιδρυτική πράξη, τις τροποποιήσεις της και τα αποδεικτικά δημοσιεύσεως τους στο
Γ.Ε.Μ.Η. (για διαγωνιζόμενους με μορφή Ι.Κ.Ε.)
• Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις
μεταβολές της (για τα φυσικά πρόσωπα).
•

Eπισημαίνεται ότι τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση
νομικών προσώπων θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες
ημέρες πριν την υποβολή τους.
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3) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός
φορέας, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του και
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση για κάποιον από τους λόγους που αναφέρονται στις
διατάξεις του άρθρου 73 παρ.1 του ν. 4412/2016 , όπως ισχύει.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά:
➢ στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ,ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. , Ε.Ε.),
τον/τους διαχειριστή /διαχειριστές
➢ στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου , καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και
εκπροσώπησης της εταιρείας.
➢ στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
➢ Στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο
εκπρόσωπο.
➢ στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων το φυσικό πρόσωπο.
4) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, τα οποία να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.
Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω 2 (πιστοποιητικό ισχύουσας
εκπροσώπησης ), 3) και 4) δικαιολογητικά δεν έχει εκδοθεί έως την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, χωρίς υπαιτιότητα του προσφέροντος, τότε
ο προσφέρων θα πρέπει να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8
του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α/1986), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνει
ότι έχει καταθέσει αίτηση στην αρμόδια αρχή για την έκδοση του εν λόγω
πιστοποιητικού, να συνυποβάλει αντίγραφο του αριθμού πρωτοκόλλου της εν
λόγω αίτησης και να δηλώνει επίσης ότι θα προσκομίσει το σχετικό έγγραφο πριν
την έκδοση της απόφασης ανάθεσης.
Για την εγκυρότητα κάθε πράξης εκπροσώπησης ή διαχείρισης νομικού προσώπου
, που είναι υπόχρεο εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η) αρκούν η
υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου , το ονοματεπώνυμό
του , η περιγραφή της ιδιότητας του και ο Κωδικός Αριθμός Καταχώρησης (Κ.Α.Κ)
της πράξης εκπροσώπησης ή διαχείρισης που έχει καταχωριστεί στο Γ.Ε.Μ.Η. Για
τα νομικά πρόσωπα που δεν είναι υπόχρεα εγγραφής στο Γ.Ε.Μ.Η. , αρκούν η
υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου νομικού προσώπου, το ονοματεπώνυμό του ,
η περιγραφή της ιδιότητας του και ο αριθμός πρωτοκόλλου της πράξης
εκπροσώπησης ή διαχείρισης που έχει καταχωρισθεί στο οικείο μητρώο εγγραφής
του νομικού προσώπου.
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στο γραφείο όπου
στεγάζεται το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων, επί
των οδών Αιγάλεω 5& Κάστορος στον Πειραιά (5ος όροφος), την 10- 12 - 2021,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» στην
ηλεκτρονική διεύθυνση diavgeia.gov.gr, και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής
www.patt.gov.gr.
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Κατά τα λοιπά η διαδικασία ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016
(Α' 147), όπως ισχύει και τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα
Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων, (Αιγάλεω 5& Κάστορος, Τ.Κ.
18545, Πειραιάς 5ος όροφος), τηλ.: 2131601641).
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΟΥΛΗΣ

Κοινοποίηση:
Αυτοτελής Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης
Τμήμα Διαδικτύου και Ψηφιακής Ενημέρωσης
(με την παράκληση να την αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής )
Ε-mail: site@patt.gov.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(προμήθεια τριών ιστών σημαίας, στην τιμή περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ
ΙΣΤΩΝ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΙΣΤΟ

1

ΙΣΤΟΙ ΣΗΜΑΙΑΣ
(που θα
αποτελούνται από
τα επιμέρους μέρη
όπως στις
προδιαγραφές)

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

……..…€

…..….…€

(αριθμητικώς)

(αριθμητικώς)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΓΙΑ
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ
ΙΣΤΩΝ

…………………………………………
(ολογράφως)

Σημειώνεται ότι η ανώτατη προϋπολογισθείσα δαπάνη για το σύνολο των προς
προμήθεια ιστών και εγκατάστασής τους είναι 5.208,00€ συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ.
Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος: ……………………..
Ημερομηνία: …………………

(Υπογραφή)
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