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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΚΟΒΔΝΣΑΡΔΗΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ  
ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΚΟΕΑΝΖ 
 

 
Αλαρηεηέο ζηο Γηαδίθησο: 

 

 
Σαρ. Γλζε : Γαβάθε 9  
  501 32 Κοδάλε Κοδάλε, 11 - 12 - 2019 
Πιεξνθνξίεο : Μαλεδάθε Μαξία Αρ. Πρωη.: 2158 
Σειέθσλν : 24613 49319  
Fax : 24610 22245                                 
e-mail  manedaki@kozlib.gr 
  Πξνο: ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 
   

 
 
 
Θέκα : Αλνηρηή Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ «πληήξεζε 

Απνθαηάζηαζε Βιαβώλ Αλειθπζηήξσλ Κηηξίνπ Βηβιηνζήθεο Κνδάλεο, εμεηδίθεπζε 

ηνπ ΚΑΔ 02.10.6264 (πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάησλ) », κε ηε 
δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κε δεκόζηα πξόζθιεζε πξνϋπνινγηζκνύ 
3.070,24 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%  

ρεη. 1. Σν αξηζκ. 1857/24.10.2019 έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ ζύληαμε κειεηώλ 
ζπληήξεζεο 

 2. Σν αξηζκ. 33576/04.11.2019 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ σο 
απάληεζε γηα ηελ ζύληαμε κειεηώλ ζπληήξεζεο 

 3. Ζ αξηζκ. 18/2019 κειέηε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Κνδάλεο 

 4. Σν αξηζκ. 86/26.11.2019 έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ δέζκεπζε ηνπ πνζνύ γηα 
ηελ ζπληήξεζε - απνθαηάζηαζε βιαβώλ αλειθπζηήξσλ θηηξίνπ βηβιηνζήθεο 
Κνδάλεο 

 5. Σν αξηζκ. 2129/05.12.2019 Πξσηνγελέο Αίηεκα δαπάλεο, κε ΑΓΑΜ: 
19REQ006009826 

 6. Ζ αξηζκ. 88/05.12.2019 Πξόηαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο 

 7. Ζ αξηζκ. 132/2131/09.12.2019 απόθαζε  δεζκεύζεσλ πηζηώζεσλ πξνϋπνινγηζκνύ 
έηνπο 2019 ηεο ΚΓΒΚ (ΑΓΑ: 96ΓΡΟΔ7Ε-ΓΑ) 

 8. Ζ αξηζκ. 88/05.12.2019 Απόθαζε αλάιεςεο Τπνρξέσζεο κε ΑΓΑ: 
6ΦΣΟΔ7Ε-Π19 σο έγθξηζε ηνπ πξσηνγελνύο αηηήκαηνο κε 
ΑΓΑΜ:19REQ006009913 

 
 
 

1. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Ζ Κνβεληάξεηνο Γεκνηηθή βηβιηνζήθε Κνδάλεο (ΚΓΒΚ) πξνζθαιεί θάζε ελδηαθεξόκελν λα 
θαηαζέζεη πξνζθνξά γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «πληήξεζε Απνθαηάζηαζε Βιαβώλ 
Αλειθπζηήξσλ Κηηξίνπ Βηβιηνζήθεο Κνδάλεο, εμεηδίθεπζε ηνπ ΚΑΔ 02.10.6264 (πληήξεζε θαη 
επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάησλ)» κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κε δεκόζηα 
πξόζθιεζε, πξνϋπνινγηζκνύ 3.070,24 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%, ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016. 
Κξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά  βάζεη ηηκήο. 
Δπηζεκαίλεηαη όηη νη ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο αξηζκ. 18/2019 κειέηεο ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ 
Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Κνδάλεο απνηεινύλ αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο παξνύζαο κειέηεο, 
επηζπλάπηνληαη ζε απηήλ, θαζνξίδνπλ ηα ειάρηζηα απαηηνύκελα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπλεπώο 
πξνζθνξέο κε επηπιένλ πξνζθεξόκελα ραξαθηεξηζηηθά πέξαλ ησλ παξαπάλσ ηερληθώλ 
πξνδηαγξαθώλ δελ απνξξίπηνληαη ππό ηελ πξνϋπόζεζε λα είλαη ζην πιαίζην ηνπ αλσηέξσ 
πξνϋπνινγηζκνύ. 
Γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ηνπ παξαπάλσ έξγνπ έρεη εθδνζεί ε αξηζκ. 88/2019 απόθαζε 
αλάιεςεο ππνρξέσζεο, κε εμαζθαιηζκέλε πίζησζε κέζσ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2019 ηεο 

ΝΑΗ ρ ΟΥΗ  
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ΚΓΒΚ γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν: αξηζκόο δέζκεπζεο 88 γηα «πληήξεζε Απνθαηάζηαζε Βιαβώλ 
Αλειθπζηήξσλ Κηηξίνπ Βηβιηνζήθεο Κνδάλεο, εμεηδίθεπζε ηνπ ΚΑΔ 02.10.6264 (πληήξεζε θαη 
επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάησλ) 

 
2. Πεξηγξαθή εξγαζηώλ 
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ πξνκεζεηώλ αλαθέξεηαη ζηελ επηζπλαπηόκελε κειέηε ηεο  Γηεύζπλζεο 
Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Κνδάλεο, ε νπνία απνηειεί αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο 
παξνύζαο πξόζθιεζεο (ε αξηζκ. 18/2019 κειέηεο ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ 
Γήκνπ Κνδάλεο). 
 

3. Υξόλνο θαη Σόπνο Γηεμαγσγήο 
Υξνληθή δηάξθεηα πινπνίεζεο: Ζ ζπκβαηηθή πξνζεζκία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ νξίδεηαη 
γηα έλαλ (1) ρξόλν από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 
 

4. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ όια ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο 
πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ αξηζκ. 18/2019 κειέηεο ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ 
Κνδάλεο. 
 

5. Γηθαηνινγεηηθά επί πνηλήο απνξξίςεσο 
Ζ πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα επί πνηλή απνξξίςεσο ζα πξέπεη λα πεξηέρεη: 

1. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα ηεο Σερληθήο Μειέηεο 
 
2. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία ζα αλαθέξεη όηη: α) ν ζπκκεηέρσλ είλαη 
εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ή ζε επαγγεικαηηθό ζύιινγν θαη αζθεί επάγγεικα 
ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο, β) όηη κειέηεζε θαη απνδέρεηαη πιήξσο θαη 
αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο θαη ηεο αξηζκ. 18/2019 κειέηεο ηεο 
Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Κνδάλεο θαη όηη νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη 
είλαη ζύκθσλεο κε ηηο πξνδηαγξαθέο, γ) δελ έρεη απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή ηεο ζε δηαγσληζκό ηνπ 
δεκνζίνπ ή ησλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ). 

 
3. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 σο πξνθαηαξηηθή απόδεημε όηη δελ ππάξρεη εηο βάξνο 
ηνπ ζπκκεηέρνληνο ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα έλαλ από ηνπο παξαθάησ ιόγνπο: α) 
ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, β) δσξνδνθία, γ) απάηε, δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή 
εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ε) λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από 
παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο 
κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ (άξζξν 73 ηνπ λ. 4412/2016). 

 
4. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν 1599/1986 σο πξνθαηαξηηθή απόδεημε όηη ν ζπκκεηέρσλ δε 
βξίζθεηαη ζε κηα από ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν. 4412/2016, ιόγσ ηεο νπνίαο 
απνθιείεηαη ή κπνξεί λα απνθιεηζζεί από δηαδηθαζία αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο. 

 
5. Δθόζνλ πξόθεηηαη γηα Ννκηθό πξόζσπν, απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηεο 
πξνζθνξάο. 
Από ηνλ αλάδνρν ζα δεηεζεί Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ, θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή 
ελεκεξόηεηα πξνο απόδεημε ησλ αλσηέξσ, πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ  θαη ΑΠΓ 
(Αλαιπηηθή πεξηνδηθή Γήισζε) γηα λα απνδεηρηεί ε ύπαξμε ηνπ πξνβιεπόκελνπ πξνζσπηθνύ ηνπ 
ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο αλειθπζηήξσλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 5, παξ. 3 ηεο ΚΤΑ Φ.Δ.Κ. 
2604/Β/22.12.2008 ή βεβαίσζε αζθάιηζεο από ηνλ αζθαιηζηηθό θνξέα ζε πεξίπησζε Ννκηθώλ 
Πξνζώπσλ πξηλ ηελ ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο 

 
6. Καηάζεζε πξνζθνξώλ 
Ζ θαηάζεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεηαη κέρξη Γεπηέξα  16.12.2019 θαη ώξα 12.00 κ.κ. ζηε 
γξακκαηεία ηεο Κνβεληαξείνπ Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο Κνδάλεο, Κ. Γαβάθε 9, γξαθεία Γηνίθεζεο 
(πιεξνθνξίεο ζην ηει. 24610 49319 εζση. 102). 
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Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη ζε θιεηζηό, ζθξαγηζκέλν θάθειν πάλσ ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα 
αλαγξάθνληαη επθξηλώο ηα παξαθάησ: 

 Ζ θξάζε «πληήξεζε Απνθαηάζηαζε Βιαβώλ Αλειθπζηήξσλ Κηηξίνπ Βηβιηνζήθεο 
Κνδάλεο» κε θεθαιαία γξάκκαηα, 

 Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο: ΚΟΒΔΝΣΑΡΔΗΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ 
ΚΟΕΑΝΖ, 

 Ο αξηζκόο πξση. ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο (…………..), 

 Ζ εκεξνκελία αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ (………….) 

 Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα – πξνζθέξνληνο. 
 
Ζ παξνύζα πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο ζα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο ΚΓΒΚ, ζην 
ΚΖΜΓΖ θαη ζηνλ δηθηπαθό ηόπν ηεο ΚΓΒΚ: www.kozlib.gr  
 
 

Αθρηβές Αληίγραθο    Ο Πρόεδρος Γ.. 
     

     
 
 
 

Μαξία Μαλεδάθε 
ΓΔ Γηνηθεηηθνύ 

   Ιωάλλες Μσροθορίδες 

 
σλεκκέλα 
1. Η αρηζκ. 18/2019 κειέηες ηες Γηεύζσλζες Σετληθώλ Τπερεζηώλ ηοσ Γήκοσ Κοδάλες 

http://www.kozlib.gr/

