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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Λαμία, 22/02/2021

Αριθμ. πρωτ.: 36506/1620

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Καλυβίων 2 ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο
Ταχ. Κώδικας: 35132, Λαμία
Πληροφορίες: Β. Παλαιολόγου, Ζ. Σύψα
Αρ. τηλεφ.: 22313-54743-746
Αρ. FAX: 2231352670
Ε-mail : v.palaiologou@pste.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Μίσθωση μηχανημάτων έργων για την εξεταστική διαδικασία του Ν. 3982/11 για τις
ανάγκες της Δ/νσης Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, συνολικού προϋπολογισμού
5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Η Περιφέρεια Στ. Ελλάδος, έχοντας υπόψιν:

1. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τον Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145/5-8-2010) «ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως

τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

3. Την υπ’ αριθμ. 271/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, περί

«Έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 249732/29-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΨΣΒΟΡ10-ΞΨΤ) απόφαση του Συντονιστή

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, περί επικύρωσης της αριθμ. 271/2020

απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.

5. Την αριθμ. 21/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο

Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Π.Σ.Ε., για την περιφερειακή περίοδο 2019-2023,

6. Τα με αριθμ. 192670/608/28-8-2019 και 195058/616/1-9-2019 πρακτικά ορκωμοσίας του

Περιφερειάρχη και των μελών του Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας.

7. Την αριθμ. 195090/2921/2-9-2019 (ΦΕΚ 705/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./9-9-2019) απόφαση Περιφερειάρχη, περί

ορισμού Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Σ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί με τις αριθμ.

157027/2651/5-8-2020 (ΥΟΔΔ 610), 161319/2734/12-8-2020 (ΥΟΔΔ 640), διορθώθηκε και ισχύει.

8. Την αριθμ. 204072/3050/12-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΩΧΕ7ΛΗ-ΝΑΚ) απόφαση Περιφερειάρχη, περί ανάθεσης

άσκησης τομέων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες (ΦΕΚ
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3538/τ.Β’/20-9-2019), όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. 173864/2945/31-8-2020 (ΦΕΚ 3979/τ.

Β’/17-9-2020 όμοιά της.

9. Την υπ’ αριθμ. 208151/3455/7-10-2020 (ΦΕΚ 4599/Β’/19-10-2020) απόφαση παροχής

εξουσιοδότησης υπογραφής του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας, στην Πρ/νη του τμ. Προμηθειών.

10. Την ΚΥΑ αριθμ. οικ.10169/639/Φ.Γ.9.6.4 (ΣΤ) (ΦΕΚ 1983/Β'/14-08-2013) «Καθορισμός απαιτήσεων

για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4

του ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.

3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια

των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης

των μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών

καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό

Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την επαγγελματική

δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων έργου».

11. Το υπ’ αριθμ. 20823/54/1-2-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008072846) πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης

Βιομηχανίας Ενέργειας & Φυσικών Πόρων, προς την Δ/νση Οικ/κου & Δ.Ε., περί έκδοσης απόφασης

ανάληψης υποχρέωσης για την εν θεματι υπηρεσία.

12. Την υπ’ αριθμ. 1667/5-2-2021 (ΑΔΑ: ΨΑΟΤ7ΛΗ-ΤΝ2, ΑΔΑΜ: 21REQ008146639) απόφαση

έκθεσης ανάληψης.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσίας για τη “Μίσθωση

μηχανημάτων έργων για την εξεταστική διαδικασία του Ν. 3982/11 για τις ανάγκες της Δ/νσης

Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων”, συνολικού προϋπολογισμού 5.000,00€

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Φορέα 073 και τον Κ.Α.Ε 0819.

Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1. Αντικείμενο της πρόσκλησης:
1.1. Αντικείμενο της πρόσκλησης αποτελεί η ανάδειξη αναδόχου για τη μίσθωση μηχανημάτων έργων

για την εξεταστική διαδικασία του Ν. 3982/11 για τις ανάγκες της Δ/νσης Βιομηχανίας Ενέργειας και

Φυσικών Πόρων, για το έτος 2021.

Αναλυτικότερα:
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ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΑΝΑ
ΕΞΑΤΑΖΟΜΕΝΟ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ

ΣΕ € ΜΕ ΦΠΑ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ

Α και Β κατηγορίας

(μηχάνημα 8ης κατηγορίας)

130,00 πλέον ΦΠΑ 38 5.000,00€

1.2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:
Η σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της και λήγει με την συμπλήρωση του αριθμού των

εξεταζομένων μόλις καλυφθεί το ποσό της ανάθεσης.

Ο Ανάδοχος οφείλει να έχει τη δυνατότητα να παραχωρεί το παραπάνω μηχάνημα έργου κατά την

ημέρα, ώρα και για τη χρονική διάρκεια που θα ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία της Δ/νσης

Βιομηχανίας Π.Σ.Ε.

Στη δαπάνη απασχόλησης του μηχανήματος ανά εξεταζόμενο περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση

για την εργασία (απασχόληση του μηχανήματος, του χειριστού του και του βοηθού χειριστού του για τη

διενέργεια εξετάσεων του Π.Δ. 113/2012 για την άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου.

Στην ανωτέρω τιμή μονάδος συμπεριλαμβάνεται επίσης η δαπάνη μεταφοράς του μηχανήματος προς

το σημείο που διενεργείται η πρακτική εξέταση, καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσής του μετά το τέλος

της απασχόλησής του.

Επίσης, στην παραπάνω αναφερόμενη τιμή μονάδος περιλαμβάνονται οι δαπάνες πρόληψης και

αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης κάθε είδους βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που

θα προκληθούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης εργασιών για τη διενέργεια εξετάσεων του ΠΔ

113/2012 για την άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη

τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα

σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί το μηχάνημα έργου σε άριστη κατάσταση και να το έχει πλήρως

ασφαλισμένο και για το νόμιμο χειριστή του και για κάθε εξεταζόμενο υποψήφιο έναντι παντός κινδύνου

που προκύπτει από τη λειτουργία του.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφαλείας και προστασίας για την

αποτροπή ζημιών και φθορών και για κάθε βλάβη υγείας του προσωπικού του ή τρίτων που είναι

δυνατό να προξενηθεί κατά τη διενέργεια των εξετάσεων εφόσον οφείλεται σε υπαίτια πράξη ή

παράλειψη αυτών.

2. Σύνταξη Προσφορών:
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2.1. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων

συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, σας ενημερώνουμε ότι με την προσφορά

θα πρέπει να προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 συμπληρωμένη, με σφραγίδα του οικονομικού φορέα (όταν

πρόκειται για έντυπη μορφή) και υπογεγραμμένη (φυσικά ή ψηφιακά) απο τον νόμιμο εκπρόσωπό του,

στην οποία θα αναφέρονται τα ακόλουθα:

i. Δεν υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν απο τους λόγους που

παρατίθεται στο άρθρο 73 & 74 του Ν. 4412/2016.

ii. Έχουν καταβάλλει φόρους ή εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & επικουρικής).

iii. Δεν τελούν σε πτώχευση και οτι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή πτωχευτικού

συμβιβασμού.

iv. Δεν έχουν συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του

ανταγωνισμού

v. Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την

ακεραιότητά τους.

vi. Δεν βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.

4412/2016 η οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα.

vii. Δεν έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.

viii. Δεν έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων

επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του ιδίου νόμου.

ix. Δεν επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν

αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό,

την επιλογή ή την ανάθεση.

x. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.

xi. Ότι έλαβαν γνώση των όρων της εν λόγω πρόσκλησης και τους αποδέχονται πλήρως και

ανεπιφυλάκτως.

2.2 Ασφαλιστική Ενημερότητα.
2.3 Φορολογική Ενημερότητα.
2.4 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός

φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης
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και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ,

συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα σε περίπτωση Α.Ε., ΓΕ.ΜΗ., κ.λ.π., ανάλογα με την νομική μορφή του

διαγωνιζομένου).

Σημείωση: Τα ως άνω δικαιολογητικά, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί ή να βρίσκονται σε ισχύ (εφόσον

αναγράφουν ημερομηνία ισχύος) κατά τη ημερομηνία της πρόσκλησης για την υποβολή τους.

2.5. «Οικονομική Προσφορά», η οποία θα περιλαμβάνει το ποσό της προσφοράς σας σε ευρώ

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ., με πλήρη ανάλυση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η προσφορά θα συνοδεύεται κατά την υποβολή της απο (διαβιβαστικό) υπογεγραμμένο απο τον

νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, προκειμένου να αναγραφεί ο αριθμός εισερχομένου πρωτοκόλλου απο

την Υπηρεσία μας στην κατάθεσης της προσφοράς.

3. Εκτέλεση Ανάθεσης:
Η διάρκεια της σύμβασης θα ορίζεται απο την υπογραφή της (ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ) έως

την 31η/12/2021. Η εργασία θα εκτελεστεί κατόπιν συνεννόησης με την Δ/νση Βιομηχανίας Π.Σ.Ε.

4. Τρόπος και χρόνος πληρωμής:
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται ανά τρίμηνο από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δ/νση

Οικ/κου & Δ.Ε. απο συγκεκριμένο ΚΑΕ στον οποίο έχει πραγματοποιηθεί δέσμευση και έγκριση

δαπάνης, μετά την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών/δικαιολογητικών που προβλέπονται απο

τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο πληρωμής και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου για την

παροχή υπηρεσιών απο την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.

Τον ¨Ανάδοχο¨ βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει την Π.Ε. Φθιώτιδας.

5. Κατάθεση προσφοράς:
Η προσφορά σας θα πρέπει να αποσταλεί συνοδευόμενη με διαβιβαστικό/αίτηση σε φάκελο,

είτε σε έντυπη μορφή: στη Δ/νση Οικονομικού & Δημ/κου Ελέγχου και συγκεκριμένα στο γραφείο Γ 3,

στον 3ο όροφο του Διοικητηρίου της Π.Σ.Ε. (Λ. Καλυβίων 2-Λαμία, Τ.Κ. 35131), ή σε ηλεκτρονική μορφή:
στο e-mail: doik@pste.gov.gr, έως και την 3η Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη.

Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν σε ανοικτή δημόσια συνεδρίαση, παρουσία των ενδιαφερομένων

εφόσον το επιθυμούν, στις 4-3-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα

22313-54744/746.

mailto:v.palaiologou@pste.gov.gr
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Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της Π.Σ.Ε. στη διεύθυνση:

www.pste.gov.gr.

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση.

Κοινοποιηση:
- Δ/νση Διαφανειας & Η.Δ.
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Π.Σ.Ε.)

Εσωτ. διανομή:
1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Φ.1.6.

Με εντολή
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας

Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος

Βασιλική Παλαιολόγου
ΤΕ/Πληροφορικής

http://www.pde.gov.gr.
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