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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ, ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΤΗΘΑΙΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

 

 
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας  προτίθεται να προβεί στην υπηρεσία επισκευής και 

συντήρησης κεραμοσκεπής, αντικατάστασης λαμαρινών, υγρομόνωσης περιμετρικού στηθαίου και 

ξύλινων εξωτερικών κουφωμάτων για κάλυψη των αναγκών της, βάσει τεχνικών προδιαγραφών που 

αναφέρονται στο παράρτημα I, και όπως αυτή περιγράφεται στο αριθμ. πρωτ. 122/17-07-2020 πρωτογενές αίτημα 

προς το Εφορευτικό Συμβούλιο (ΑΔΑ: Ψ4ΟΛ46ΨΖΤ2-7ΓΑ & ΑΔΑΜ: 20REQ007103722 2020-07-29) και με την 

απόφαση Πρακτικό 13ο Θέμα 2ο/21-7-2020 (ΑΔΑ: ΩΞ8Ω46ΨΖΤ2-ΜΚ1 & ΑΔΑΜ: 20REQ007103932 2020-07-29), με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας –τιμής. 

 Η μέγιστη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη δεν πρέπει να ξεπερνάει τα (14.516,13) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 

ή τα (18.000,00) ευρώ με Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη ΣΑ Ε544. 

Οι προσφορές κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, στον 1ο όροφο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης 

Φλώρινας, Αργυροκάστρου 9, Τ.Θ. 121, Φλώρινα  στο Γραφείο της Προϊσταμένης από 31-7-2020 μέχρι και 5-8-2020 

ώρα 11:00 π.μ. η οποία και ορίζεται ως ημερομηνία λήξης υποβολής των Προσφορών. Κάθε προσφορά θα γίνει επί 

του εντύπου που επισυνάπτεται στο Παράρτημα I της παρούσας πρόσκλησης. Οι ενδιαφερόμενοι θα φέρουν 

αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης υποβολής των προσφορών τους. Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά 

την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, απορρίπτονται και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους χωρίς να 
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αποσφραγισθούν εκτός και αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση που κατά την ανωτέρω 

προθεσμία υποβολής προσφορών, ΔΕΝ υποβληθεί καμία προσφορά, η παρούσα πρόσκληση επαναλαμβάνεται 

καθώς η προθεσμία υποβολής προσφορών θα τεθεί σε χρονικό διάστημα που θα ορίσει η ίδια η Υπηρεσία με 

νεότερη πρόσκλησή της. 

Οι προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν απαρέγκλιτα τις προδιαγραφές του 

αιτήματος της Υπηρεσίας. Εναλλακτικές προσφορές ΔΕΝ γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες από 

την Υπηρεσία. 

Στις προσφορές που θα κατατεθούν, θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ο χρόνος ισχύος τους. Σε περίπτωση 

που δεν αναφέρεται ο χρόνος ισχύος τους, αυτός θα ισχύει για δύο (2) μήνες από την παραλαβή τους (προσφορών) 

στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας. 

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την υπηρεσία επισκευής και συντήρησης κεραμοσκεπής, 

αντικατάστασης λαμαρινών, υγρομόνωσης περιμετρικού στηθαίου και ξύλινων εξωτερικών κουφωμάτων,  

είναι η Απευθείας Ανάθεση βάσει του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα του άρθρου 118 το οποίο αναφέρει ότι όταν 

η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ είναι κατώτερη των 20.000,00 € ισχύουν τα παραπάνω. Το κριτήριο 

ανάθεσης είναι η οικονομικότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής. 

Κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 80 του νόμου 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε 

με το άρθρο 43 του Ν. 4605/2019) είναι το απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθώς και η φορολογική και 

ασφαλιστική ενημερότητα. Ακολούθως, σύμφωνα με το άρθρο 93 πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι τα 

παραπάνω αποδεικτικά σε περίπτωση ανάθεσης θα προσκομιστούν. Η απόφαση ανάθεσης θα δημοσιευθεί στο 

ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 38. 

Αρμόδια για το άνοιγμα των προσφορών ορίζεται η Προϊσταμένη της βιβλιοθήκης κα Μοστάκη Θεοδώρα 

(στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες 2385023118). Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει μετά το πέρας της 

καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής των προσφορών. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει κατόπιν έκδοσης σχετικού τιμολογίου και με την έκδοση χρηματικού 

εντάλματος από την υπηρεσία μας. Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, ήτοι 8% επί του καθαρού 

ποσού του τιμολογίου ως Παρακράτηση Φόρου Προμηθευτών Δημοσίου  και 0,06% επί του καθαρού ποσού του 

τιμολογίου υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και 0,07 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Π/Υ του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2020 και συγκεκριμένα τις 

εγκεκριμένες πιστώσεις της ΣΑ Ε544 του έργου με κωδικό 2020ΣΕ54400022 και τίτλο ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ 

ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΥΤΗΣ (ΠΚ 

2017ΣΕ544000036 2017 ΣΕ544000060 )στον  αντίστοιχο ΚΑΕ.  Η πληρωμή της δαπάνης θα πραγματοποιηθεί μέσω 

ηλεκτρονικού συστήματος eΠΔΕ, με τα απαιτούμενα για τις περιπτώσεις αυτές δικαιολογητικά. 

Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΑΑΔΗΣΥ), άρθρο 375, παρ. 7 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει). Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% 

και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου 

ΑΔΑ: 9ΨΒΞ46ΨΖΤ2-42Λ



β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), άρθρο 

350, παρ.3 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει). Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ 

ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου. 

γ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 

(4% για προμήθειες και 8% για παροχή υπηρεσιών) επί του καθαρού ποσού (άρθρο 64 του Ν. 4172/2013)δ) ο ΦΠΑ 

βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Ο μέγιστος χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας θα ορισθεί με την υπογραφή σχετικής Σύμβασης και 

σύμφωνα με τους όρους του παρατήματος I της παρούσης κατόπιν έκδοσης Απόφασης Απευθείας Ανάθεσης από 

τον Πρόεδρο του Εφορευτικού Συμβουλίου της βιβλιοθήκης. 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης. 

 

                                                                                                                    Η Προϊσταμένη 
 

                                                                                                                 Μοστάκη Θεοδώρα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Το αντικείμενο της παρούσας τεχνικής περιγραφής αφορά την επισκευή και συντήρηση της 

κεραμοσκεπής, την αντικατάσταση λαμαρινών, την υγρομόνωση περιμετρικού στηθαίου , την συντήρηση 

ξύλινων εξωτερικών κουφωμάτων ,επιχρίσματα , τοποθέτηση γυψοσανίδων, επαναχρωματισμούς στο 

κτίριο του παιδικού παραρτήματος της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Φλώρινας.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1) Αντικατάσταση των κεραμιδιών της στέγης σε επιφάνεια 144m2 με κεραμίδι γαλλικού τύπου. 

2) Αντικατάσταση  ξυλείας πεταύρας  της στέγης σε επιφάνεια 144m2 . 

3) Τοποθέτηση μεμβράνης αναπνέουσας βάρους 175gr/m2 σε επιφάνεια 144m2. 

4) Επικάλυψης στηθαίων της  στέγης με γαλβανισμένη λαμαρίνα ηλεκτροστατικής βαφής , πάχους 5mm , σε 

μήκος 52m και πλάτος 1,10m. 

5) Τοποθέτηση  γαλβανισμένης λαμαρίνας ηλεκτροστατικής βαφής , πάχους 5mm , σε μήκος 38m και πλάτος 

0,90m στο εσωτερικό κανάλι  του εγκιβωτισμένου τμήματος της στέγης. 

6) Αντικατάσταση ντερέδων με γαλβανισμένη λαμαρίνα ηλεκτροστατικής βαφής , πάχους 5mm , σε μήκος 

25m και πλάτος 0,90m. 

7) Επένδυση με γαλβανισμένη λαμαρίνα ηλεκτροστατικής βαφής τριών τζακιών. 

8) Τοποθέτηση γαλβανισμένης λαμαρίνας πάγου, ηλεκτροστατικής βαφής , πάχους 5mm , σε μήκος 52m και 

πλάτος 0,90m περιμετρικά της στέγης . 

9) Τοποθέτηση γαλβανισμένης λαμαρίνας , ηλεκτροστατικής βαφής , πάχους 5mm , σε μήκος 52m και 

πλάτος 0,35m ως επικάλυψη του προβόλου περιμετρικά του κτιρίου. 

10) Τοποθέτηση γαλβανισμένης λαμαρίνας , ηλεκτροστατικής βαφής , πάχους 5mm , σε μήκος 33m και 

πλάτος 0,35m εσωτερικά του προβόλου ,στο σημείο τομής του με το κτίριο. 

11)  Υγρομόνωνση του προβόλου περιμετρικά του κτιρίου αφού προηγηθεί αποξήλωση των σαθρών 

στοιχείων σκυροδέματος ,καθαρισμός του οπλισμού , όπου αποκαλυφθεί, επούλωση με επισκευαστικό 

ινοπλισμένο υλικό τσιμεντοειδούς βάσης της επιφάνειας και εφαρμογή ειδικής στεγανοποιητικής 

επαλειφόμενης μεμβράνης σε δύο στρώσεις με προηγούμενο αστάρωμα της επιφάνειας και οπλισμό 

πολυεστέρα, σε επιφάνεια 58m2 . 

12) Επισκευή στοιχείων 30 ξύλινων εξωτερικών κουφωμάτων ( φεράμια , λάστιχα, μεντεσέδες , κλειδαριές , 

τζάμια , καΐτια). 

13) Επιχρίσματα στον χώρο του κλιμακοστασίου του κτιρίου σε επιφάνεια 62m2. 

14) Τοποθέτηση γυψοσανίδας στην οροφή του κλιμακοστασίου σε επιφάνεια 17m2. 

15) Επαναχρωματισμοί με ελαιοχρώματα σε επιφάνεια 87m2. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

 Οι εργασίες θα είναι πιστοποιημένες και πλήρως εναρμονισμένες και συμμορφωμένες με όλες τις 

απαιτούμενες και ισχύουσες προδιαγραφές ώστε να διασφαλίζεται η αντοχή των συντηρημένων 

στοιχείων. 

 Οι τιμές προσφοράς ισχύουν έως 120 μέρες. 
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