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                     Άρτα  22 Νοεμβρίου 2021 
                     Αριθ. πρωτ.: οικ.4598 

 
Ταχ. Δ/νση       : Πλ. Εθν. Αντίστασης 
Ταχ. Κώδικας    : 47132 
Πληροφορίες    :  Γ. Αλυφαντής                                              
Τηλέφωνο         : 2681361031                                                
E-Mail                : g.alifantis@peartas.gov.gr 

  
                      ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο 
 
            
            
           
 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση 

προμήθειας  ενός (1) προκατασκευασμένου οικίσκου για τις ανάγκες 
ενημέρωσης των πολιτών, στο πλαίσιο αποφυγής της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19 στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. (CPV: 44211000-2- 
Προκατασκευασμένα κτίρια)».   

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 
 

     Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7-6-2010), όπως   
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει». 
3. Το Π.Δ. 140/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» (Φ.Ε.Κ. 233/Α΄/27-12-2010), 
όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει. 
4. Τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
∆ιατάκτες». 
5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 (ΑΔΑ: 68ΥΥ7Λ9-1ΛΦ) απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου «Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ – 
Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας 
Ηπείρου» καθώς και τις μετέπειτα τροποποιήσεις αυτού. 
6. Την αριθμ. 31/1812/09-11-2021 (ΑΔΑ:Ψ1ΓΧ7Λ9-Ψ4Γ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για 
την προμήθεια ενός (1) προκατασκευασμένου οικίσκου για τις ανάγκες ενημέρωσης των 
πολιτών στο πλαίσιο αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, στην Περιφερειακή 
Ενότητα Άρτας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
7. Την αριθμ.Α/Α:2053/οικ.4469/10-11-2021 (ΑΔΑ:6ΝΒ97Λ9-ΦΑ0) 
(ΑΔΑΜ:21REQ009524544) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με την οποία δεσμεύτηκε το ποσό 
των δέκα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (10.200,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, σε βάρος της 
πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε Άρτας οικονομικού έτους 2021 Ε.Φ.:072 ΚΑΕ: 1729 και 
η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2215 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 
Υπηρεσίας μας. 

Π ρ ο σ κ α λ ε ί 
 

 Κάθε ενδιαφερόμενο, ασχολούμενο με το αντικείμενο της παρούσης, όπως προσκομίσει στην 
υπηρεσία μας έγγραφη προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, για την προμήθεια ενός (1) 
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προκατασκευασμένου οικίσκου  σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές  του συνημμένου 
Παραρτήματος.  

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής. 

Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά δύναται να την καταθέσουν αυτοπροσώπως ή 
να την αποστείλουν ταχυδρομικώς ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier), στη Δ/νση 
Διοικητικού-Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Άρτας (Πλατεία Εθνικής Αντίστασης -1ος 
όροφος-  Τ.Κ.:47132- Άρτα), μέχρι τις  29/11/2021 ημέρα   Δευτέρα  και ώρα 11:00 π.μ.. 

Με τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας θα γίνει αποσφράγιση των προσφορών, δημόσια, 
παρουσία των συμμετασχόντων ή νομίμων εκπροσώπων τους, εάν το επιθυμούν. Προσφορές 
που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
επιστρέφονται από την υπηρεσία ως εκπρόθεσμες. 

Τα περιεχόμενα του κυρίως φακέλου της προσφοράς, ο οποίος θα αναγράφει τα στοιχεία 
του αποστολέα και τη φράση «Προσφορά για την προμήθεια ενός (1)  προκατασκευασμένου 
οικίσκου για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας», είναι τα κάτωθι : 
(1) ένας ξεχωριστός σφραγισμένος (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», 
η οποία θα συνταχθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα της παρούσης,  
(2) i))Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία θα  δηλώνεται ρητά ότι: 
α) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, της οποίας 
έλαβαν γνώση και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, 
β) δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση,  
γ) η προσφορά ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ημέρες, από την επόμενη της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών,  
δ) δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις, κατά την παροχή πληροφοριών, που 
ζητούνται από την υπηρεσία, και   
ε) δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού από τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων  του 
άρθρου 74 του Ν. 4412/20016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016),  
ii) Αναλυτική περιγραφή του προσφερόμενου οικίσκου σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές του Παραρτήματος.     
(3)  Φορολογική  ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση και ασφαλιστική ενημερότητα (κύριας 
και επικουρικής ασφάλισης) για συμμετοχή σε διαγωνισμό.  
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμων ημερών 
πριν από την υποβολή του, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν 
συγκεκριμένο χρόνο ισχύος, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό  
επάγγελμά τους. 
(5)  Πιστοποιητικό  ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ, στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται να δηλώνει την εκπροσώπησή του 
σε αυτό, κατά την κείμενη νομοθεσία, έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πριν από 
την υποβολή του, και 
(6) Απόσπασμα ποινικού μητρώου,  που να έχει εκδοθεί  έως τρεις  (3) μήνες  πριν από την 
υποβολή του,  από το οποίο να αποδεικνύεται  ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.  Εναλλακτικά γίνεται δεκτή υπεύθυνη δήλωση, ότι 
δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ.1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 εκ μέρους 
του οικονομικού φορέα.  

 
Η παράδοση του  προκατασκευασμένου οικίσκου (μεταφορά, εγκατάσταση )  θα γίνει με 

έξοδα και δαπάνη του προμηθευτή  σε χώρο  που θα του υποδειχθεί από την Περιφερειακή 
Ενότητα Άρτας, μέσα σε ένα (1)  μήνα  την υπογραφή της σύμβασης . 
     Η πληρωμή του θα γίνει μετά από βεβαίωση  παραλαβής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 208 του Ν. 4412/2016  και  ύστερα από την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών, 
που προβλέπονται από το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016, για έκδοση των σχετικών χρηματικών 
ενταλμάτων, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό, που τυχόν ζητηθεί από τις Υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.   

Ο ανάδοχος, κατά την πληρωμή, υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις του Δημοσίου, καθώς 
και στον αναλογούντα φόρο εισοδήματος.  

Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος, για οποιοδήποτε λόγο, αθετήσει όρο της 
σύμβασης θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου και θα επιβάλλονται, με απόφαση 
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του αρμοδίου οργάνου, οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Αν προκύψει διαφωνία μεταξύ της 
αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου θα προσπαθήσουν κάθε διαφορά να επιλυθεί με βάση την 
καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Εάν δεν καταστεί δυνατή η επίλυση της διαφωνίας 
σύμφωνα με τα ανωτέρω, συμφωνείται πως αρμόδια δικαστήρια για την επίλυσή της θα είναι 
αποκλειστικά τα δικαστήρια της Άρτας.  

Ότι δεν αναγράφεται στην παρούσα πρόσκληση ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/Α΄/2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
     Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Άρτας 
και θα παρέχεται με ελεύθερη πρόσβαση, με τα σχετικά συνημμένα, στην διαδικτυακή διεύθυνση:  
www.peartas.gov.gr. 

 
                                                                                                         

                                                                            
Συνημμένα :                                                                                     Ε.Π.                                           
1) Παράρτημα  Τεχνικές Προδιαγραφές           Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

    2) Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς   
    

                                                                                                    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΘΑΣ             
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Ο προκατασκευασμένος οικίσκος θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 

Α1. Εξωτερικές διαστάσεις οικίσκου 

 Μήκος 6,00m ±0,10 m 
 Πλάτος 2,60m ±0,10 m 
 Ύψος 2,50 m ±0,10 m 
 
A2. Βασικός εξοπλισμός  

α. Μεταλλικός σκελετός  

Με αντιδιαβρωτική επεξεργασία και στατική επάρκεια. 
  

β. Πανέλα πλαγιοκάλυψης  

Πανέλα πλαγιοκάλυψης από πολυουρεθάνη. 

γ. Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση  

Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση με καλωδίωση μέσα σε εξωτερικά πλαστικά κανάλια, ως 
εξής:  
 Ηλεκτρολογικός πίνακας με αυτόματους ασφαλειοδιακόπτες  
 Εξωτερική αναμονή τροφοδοσίας  
 Διπλό φωτιστικό σώμα φθορισμού  
 Μονό φωτιστικό σώμα φθορισμού  
 Διακόπτες  
 Πρίζα σούκο  
 Ρελέ διαρροής  
 Ένα (1) κλιματιστικό μηχάνημα 12.000 BTU, Inverter, τηλεxειριζόμενο, split, ψύξης-

θέρμανσης, πλήρως τοποθετημένο. 
  

δ. Υδραυλική εγκατάσταση 

Πλήρης υδραυλική εγκατάσταση με εξωτερικούς πολυστρωματικούς σωλήνες και πλαστικούς 
σωλήνες με εξαρτήματα αποχετεύσεων, ως επίσης :  
 W.C. πλήρως εξοπλισμένο  
 Νιπτήρας λευκός με μπαταρία xρωμέ ψυχρού νερού  
 Καθρέπτης 

 
ε. Κουφώματα  

 Μία (1) εξωτερική θύρα διαστάσεων περίπου 1 x 2 (ΠxY)m, μεταλλική με μόνωση, με τρεις (3) 
μεντεσέδες και xερούλι ασφαλείας.  

 Μία (1) εσωτερική θύρα διαστάσεων περίπου 2 x 0,70 m, με κάσα αλουμινίου και θυρόφυλλο, 
με τρεις (3) μεντεσέδες και χερούλι.  

 Ένα (1) παράθυρο επάλληλο, αλουμινίου, διαστάσεων περίπου 1,00 x 1,00 m, με διπλούς 
υαλοπίνακες.  

 Ένα (1) παράθυρο, διαστάσεων περίπου 0,50 x 0,50 m για το WC. 
 
στ. Δάπεδο Υγρομονωμένο δάπεδο 18-20 mm, επενδεδυμένο με ειδικό αντιολισθητικό πλαστικό 

δάπεδο μεγάλης αντοχής. 
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 Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ  

 
      Για την αριθ.πρωτ: οικ…../…-11-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της 
Π.Ε. Άρτας: 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ               : ……………………………….. 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ   :  ……………………………. 

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:  ……………………………. 

Α. Φ. Μ.  – Δ.Ο.Υ.     :  ……………………………….. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ. Κ.   : ……………………………………. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΦΑΞ    :  ………………………………… 

 
      Η παρούσα προσφορά αφορά  την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση  ενός (1) 
προκατασκευασμένου οικίσκου για τις ανάγκες  της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας : 

 

Η προσφορά μου ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 

Άρτα, …… Νοεμβρίου 2021 

                                                                                                          Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

ΕΙΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

( ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

Ένας (1) προκατασκευασμένος οικίσκος  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ) 
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