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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Φλώρινα, 13/04/2021 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                               
& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Αρ. Πρωτ.: 137 

 

 
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 

            Φλώρινας "Βασιλικής Πιτόσκα" 

Ταχ. Δ/νση: Αργυροκάστρου 9 
 

Τ.Θ. - Πόλη: Τ.Θ. 121, Φλώρινα  

Τηλ.: 2385023118  

Ιστοσελίδα: https://libflorina.wordpress.com/  

E-mail: biblflor@otenet.gr  

Πληροφορίες: Κα. Μοστάκη Θεοδώρα  

  Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο 
  
   

   
   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΣΩ  

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

 

 
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα» στο πλαίσιο κάλυψης των λειτουργικών 

της αναγκών,  προτίθεται να προβεί στις   υπηρεσίες  επισκευής και συντήρησης  κτηριακών εγκαταστάσεων 

της Δημόσιας Κεντρικής  Βιβλιοθήκης Φλώρινας και συγκεκριμένα στον  υπόγειο χώρο του  

Παραρτήματος της ΔΚΒΦ, βάσει τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στο παράρτημα I, και όπως αυτή 

περιγράφεται στο αριθμ. πρωτ. 135/9-04-2021 πρωτογενές αίτημα προς το Εφορευτικό Συμβούλιο (ΑΔΑ: 

6ΝΠΠ46ΨΖΤ2-Η97 & ΑΔΑΜ: 21REQ008437077 2021-04-09) και με την απόφαση Πρακτικό 11ο/12-4-2021 (ΑΔΑ: 

ΩΗΠΜ46ΨΖΤ2-ΑΟΚ & ΑΔΑΜ: 21REQ008444276 2021-04-12), 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 ( 4.838,71) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 

ή τα (6.000,00) ευρώ με Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη ΣΑ Ε544. 

Οι προσφορές κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο ταχυδρομικώς (το εμπρόθεσμο της κατάθεσης των 

προσφορών βεβαιώνεται με τη σφραγίδα του ταχυδρομείου) ή αυτοπροσώπως,  στον 1ο όροφο της Δημόσιας 

Κεντρικής Βιβλιοθήκης Φλώρινας, Αργυροκάστρου 9, Τ.Θ. 121, Φλώρινα Τ.Κ 53100,  στο Γραφείο της 

Προϊσταμένης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:30-14:00, από  Τρίτη 13-4-2021 μέχρι και Δευτέρα 19-4-2021 

ώρα 10:00 π.μ.(ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) η οποία και ορίζεται ως ημερομηνία λήξης υποβολής των 
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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 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 εκατόν είκοσι ημέρες από την παραλαβή τους 

(προσφορών) στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας. 

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τις υπηρεσίες  επισκευής και συντήρησης  κτηριακών 

εγκαταστάσεων της Δημόσιας Κεντρικής  Βιβλιοθήκης Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα» και συγκεκριμένα 

στον  υπόγειο χώρο του  Παραρτήματος της ΔΚΒΦ,  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 2021 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 
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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 

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 υπηρεσίας  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 για εργασίες που 

αφορούν στην αντικατάσταση κατεστραμμένων κουφωμάτων, τοπική αποκατάσταση επιχρισμάτων, 

εσωτερικούς χρωματισμούς και κατασκευή διαχωριστικού ξηράς δόμησης στο χώρο του υπογείου του 

Παραρτήματος της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Φλώρινας.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΣΑΘΡΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ. 

 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΣΑΘΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 35τμ. 

 ΕΠΑΝΑΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΜΕ ΥΔΡΟΧΡΩΜΑΤΑ ΑΦΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΟΥΝ ΟΙ ΣΑΘΡΟΙ 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΑΣΤΑΡΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  ΣΕ  ΕΚΤΑΣΗ 225τμ. 

 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ COUR ANGLAISE ME METAΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 

ΚΑΘΕΤΟΥΣ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥΣ  

OI ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΒΑΜΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗ ΒΑΦΗ . 

 ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΠΥΡΑΝΤΟΧΩΝ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ  

 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗΣ ΠΟΡΤΑΣ   

 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΣΙΔΑΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ  ΧΩΡΟΥ. 

 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΟΒΑΤΕΠΙ ΠΛΑΚΙΔΙΟΥ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΘΑΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΗΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗΣ ΠΟΡΤΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ. 

 ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑ ( ΔΥΟ ΧΕΡΙΑ) ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΨΟΣΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΒΑΨΙΜΟ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ. 

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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