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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

για την ̟αροχή εργασιών ελαιοχρωµατισµού σε χώρους του ∆ιοικητηρίου της Π.Ε. Εύβοιας 
 

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, ̟ροτίθεται να ̟ροβεί στην ανάθεση ̟αροχής υ̟ηρεσιών για 
εργασίες ελαιοχρωµατισµού σε χώρους  του ∆ιοικητηρίου της Π. Ε. Εύβοιας, και έχοντας υ̟όψη: 
 
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2. Το Π.∆.148/2010 (ΦΕΚ Α’ 241/27.12.2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ό̟ως 

τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Β’ 380/2016, ΦΕΚ Β’ 3847/2016, ΦΕΚ Β’ 4401/2016 και ΦΕΚ Β’ 
2201/2017) 

3. Το άρθρο 118 του  Ν.4412/2016 ((ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υ̟ηρεσιών (̟ροσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

4. Το µε αριθ. ̟ρωτ. οικ.: 162344/5143/14-07-2022 (Α∆ΑΜ:22REQ010932928) ̟ρωτογενές αίτηµα της 
∆/νσης Tεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας µε τη συνηµµένη Τεχνική Έκθεση. 

5. Το µε αριθ. ̟ρωτ. οικ.: 162893/5159/14-07-2022 τεκµηριωµένο αίτηµα της ∆/νσης Tεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Εύβοιας. 

6. Την αριθ. 166973/4957/19-07-2022 (Α∆Α: 96ΨΖ7ΛΗ-Κ4Π, Α∆ΑΜ:22REQ010966218) α̟όφαση 
έγκρισης δέσµευσης ̟ίστωσης για την ̟ληρωµή ισό̟οσης δα̟άνης σε βάρος ̟ίστωσης του 
̟ροϋ̟ολογισµού εξόδων (ΚΑΕ 0851) του οικονοµικού έτους 2022 για «δα̟άνη εργασιών 
ελαιοχρωµατισµού του ∆ιοικητηρίου της Π.Ε. Εύβοιας» 
 

ΣΑΣ ΚΑΛΕΙ 
 

      Να υ̟οβάλλετε ̟ροσφορά για την ̟αροχή εργασιών ελαιοχρωµατισµού σε χώρους του ∆ιοικητηρίου 
της Π.Ε. Εύβοιας. 
Οι εργασίες ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθούν αφορούν στον ελαιοχρωµατισµό των ̟αρακάτω χώρων: 

1. Την Αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου, ̟ροθάλαµος, τουαλέτες. 
2. Την κεντρική είσοδο του κτιρίου και τους διαδρόµους του ισογείου. 
3. Το γραφείο ̟ου στεγάζεται το ̟ρωτόκολλο της ∆ιοίκησης 
4. Το γραφείο ̟ου στεγάζεται το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας. 
5. ∆ύο γραφεία στον τρίτο όροφο (Ευρω̟αϊκών ̟ρογραµµάτων και Αντι̟εριφερειάρχη 

Πολιτισµού) 
Συνολικά θα εκτελεστούν εργασίες σε χώρους ̟ου θα καλύ̟τουν ε̟ιφάνεια 1.050 τετραγωνικών µέτρων. 





Το κόστος των υλικών ̟ου θα χρησιµο̟οιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών ελαιοχρωµατισµού 
βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Α. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η ̟ροσφορά κατατίθεται σε σφραγισµένο φάκελο ε̟ί α̟οδείξει ̟ρωτοκόλλου, στην Π.Ε. Εύβοιας, 
∆/νση ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, Τµήµα Γραµµατείας, ισόγειο, Λ. Χαϊνά 93, Χαλκίδα, Τ.Κ.: 34 100,  
έως την Παρασκευή 29/07/2022 και ώρα 14:30 µ.µ. 
Προσφορά ̟ου υ̟οβάλλεται εκ̟ρόθεσµα, ε̟ιστρέφεται χωρίς να α̟οσφραγισθεί. 
Η ̟ροσφορά ισχύει και δεσµεύει το διαγωνιζόµενο για εκατό είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες  α̟ό 
την ε̟οµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υ̟οβολής ̟ροσφοράς. 
 

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η ̟ροσφορά υ̟οβάλλεται σε σφραγισµένο φάκελο  στον ο̟οίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα 

ακόλουθα στοιχεία: 
I. «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ 

∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ». 
II. Ο ̟λήρης τίτλος της Υ̟ηρεσίας, ήτοι: «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ - ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - Λ. ΧΑΪΝΑ 93, Τ.Κ 34100, ΧΑΛΚΙ∆Α.» 

III. Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα (Όνοµα/Ε̟ωνυµία, ΑΦΜ, Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση, 
Τηλέφωνο). 

 
Στον σφραγισµένο φάκελο της ̟ροσφοράς ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνονται τα ακόλουθα : 

1. Υ̟εύθυνη ∆ήλωση, εκ µέρους του οικονοµικού φορέα, σε ̟ερί̟τωση φυσικού ̟ροσώ̟ου, ή σε 
̟ερί̟τωση νοµικού ̟ροσώ̟ου την υ̟οβολή αυτής εκ µέρους του νοµίµου εκ̟ροσώ̟ου, ό̟ως 
αυτός ορίζεται στην ̟ερί̟τωση 79Α Ν. 4412/2016, και στην ο̟οία θα δηλώνονται ρητά : 

 Ότι η ̟ροσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της ̟αρούσας Πρόσκλησης για 
τους ο̟οίους έλαβαν γνώση και α̟οδέχονται ̟λήρως και ανε̟ιφύλακτα. 

 Ότι η ̟ροσφορά ισχύει για εκατό είκοσι (120) ηµέρες α̟ό την ε̟οµένη της 
καταληκτικής ηµεροµηνίας υ̟οβολής ̟ροσφορών. 

2. Υ̟εύθυνη ∆ήλωση, εκ µέρους του οικονοµικού φορέα, σε ̟ερί̟τωση φυσικού ̟ροσώ̟ου, ή σε 
̟ερί̟τωση νοµικού ̟ροσώ̟ου την υ̟οβολή αυτής εκ µέρους του νοµίµου εκ̟ροσώ̟ου, ό̟ως 
αυτός ορίζεται στην ̟ερί̟τωση 79Α Ν. 4412/2016, στην ο̟οία θα δηλώνεται η µη ε̟ιβολή σε 
βάρος του οικονοµικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου α̟οκλεισµού, σύµφωνα τις 
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. (άρθρο 74 ̟αρ.4 Ν.4412/2016, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε α̟ό το 
άρθρο 23 του Ν.4782/2021 

3. Υ̟εύθυνη ∆ήλωση, εκ µέρους του οικονοµικού φορέα, σε ̟ερί̟τωση φυσικού ̟ροσώ̟ου, ή σε 
̟ερί̟τωση νοµικού ̟ροσώ̟ου την υ̟οβολή αυτής εκ µέρους του νόµιµου εκ̟ροσώ̟ου, ό̟ως 
αυτός ορίζεται στην ̟ερί̟τωση 79Α Ν. 4412/2016, στην ο̟οία θα δηλώνεται ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι α̟οκλεισµού της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 
Ειδικότερα: 

 Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο ̟ροσφέρων είναι νοµικό ̟ρόσω̟ο θα δηλώνεται ότι : «δεν 
συντρέχουν οι λόγοι α̟οκλεισµού της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 
για το σύνολο των φυσικών ̟ροσώ̟ων ̟ου είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
ε̟ο̟τικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκ̟ροσώ̟ησης, λήψης α̟οφάσεων ή ελέγχου 
στον οικονοµικό φορέα». 

 Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο ̟ροσφέρων είναι φυσικό ̟ρόσω̟ο, θα δηλώνεται ότι : «δεν 
συντρέχουν στο ̟ρόσω̟ό µου οι λόγοι α̟οκλεισµού της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 73 
του Ν. 4412/2016». 

 
Οι ανωτέρω υ̟εύθυνες δηλώσεις της § 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 θα ̟ρέ̟ει να έχουν 
συνταχθεί µετά την κοινο̟οίηση της ̟ρόσκλησης υ̟οβολής ̟ροσφοράς α̟ό την αναθέτουσα 





αρχή (άρθρο 80 ̟αρ. 12του Ν. 4412/2016, ό̟ως ̟ροστέθηκε µε την ̟αρ. 7αδ του άρθρου 43 του 
Ν.4605/2019). 

 
4. Φορολογική Ενηµερότητα σε ισχύ κατά το χρόνο υ̟οβολής της. 
5. Ασφαλιστική Ενηµερότητα α̟ό φορείς κύριας και ε̟ικουρικής ασφάλισης σε ισχύ κατά το 

χρόνο υ̟οβολής της. 
6. Τα νοµιµο̟οιητικά έγγραφα του ̟ροσφέροντος. 
I. Στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου ο ̟ροσφέρων είναι νοµικό ̟ρόσω̟ο, υ̟οβάλλονται τα κατά 

̟ερί̟τωση νοµιµο̟οιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκ̟ροσώ̟ησης. Εφόσον η 
νόµιµη σύσταση, µεταβολές και εκ̟ροσώ̟ηση, ̟ροκύ̟τει α̟ό ̟ιστο̟οιητικό αρµόδιας 
αρχής (̟.χ. ΓΕΜΗ) αρκεί η υ̟οβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί το αργότερο έως τριάντα 
(30) εργάσιµες ηµέρες ̟ριν την υ̟οβολή του. 

II. Στην ̟ερί̟τωση φυσικού ̟ροσώ̟ου, υ̟οβάλλεται βεβαίωση έναρξης ε̟ιτηδεύµατος α̟ό 
την αρµόδια Οικονοµική Αρχή (∆.Ο.Υ) και τις µεταβολές. 

7. Οικονοµική ̟ροσφορά:  
Ο ̟ροσφέρων είναι υ̟οχρεωµένος να συµ̟ληρώσει το ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Παραρτήµατος Α’, ̟ου α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο µέρος της ̟αρούσας 
̟ρόσκλησης, ό̟ου θα αναφέρεται το συνολικό ̟οσό της ̟ροσφοράς του σε ευρώ (€) 
συµ̟εριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Το ̟οσό της ̟ροσφοράς αναγράφεται αριθµητικώς και 
ολογράφως και εκφράζεται σε ΕΥΡΩ.   

 
        Το συνολικό ̟οσό της ̟ροσφοράς δεν µ̟ορεί να υ̟ερβεί το ̟οσό των ε̟τά χιλιάδων οκτακοσίων 
δώδεκα ευρώ  (7.812,00 €) µε ΦΠΑ 24%, για το σύνολο  της υ̟ηρεσίας. 
Κριτήριο ανάθεσης είναι η ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά α̟οκλειστικά 
βάσει τιµής σε ευρώ (€), χωρίς ΦΠΑ.  
Η α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών θα ̟ραγµατο̟οιηθεί α̟ό την αρµόδια υ̟ηρεσία της Π.Ε. Εύβοιας. 
 

Γ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο ̟ροσφέρων στον ο̟οίο θα κατακυρωθεί η α̟ευθείας ανάθεση (ανάδοχος) υ̟οχρεώνεται να 
υ̟ογράψει τη σχετική σύµβαση εντός δέκα (10) ηµερών α̟ό την ηµεροµηνία έγγραφης ειδο̟οίησης του 
α̟ό την υ̟ηρεσία. 
 

∆. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 Η ̟ληρωµή στον ανάδοχο θα γίνει στο 100% της συµβατικής αξίας και θα καταβληθεί µετά την 
οριστική ̟αραλαβή των  εργασιών α̟ό την αρµόδια ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής , σύµφωνα µε  την διαδικασία 
του άρθρου 200 «Τρό̟ος ̟ληρωµής – α̟αιτούµενα δικαιολογητικά για την ̟ληρωµή του αναδόχου» 
του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), α̟ό τις ̟ιστώσεις του ̟ροϋ̟ολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας 
Εύβοιας και σύµφωνα µε την καθιερωµένη διαδικασία εκκαθάρισης δα̟ανών.  
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. Ο Ανάδοχος ε̟ιβαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις. 

 
Κατά τα λοι̟ά η διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016) «(∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υ̟ηρεσιών» ό̟ως ισχύει. 
 
Η ̟αρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΚΗΜ∆ΗΣ) και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
 
            Ο Περιφερειάρχης Περιφέρειας 
                                         Στερεάς Ελλάδας  
     
 
 
                                                                                                                        Φάνης Χ. Σ̟ανός                     





 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Αφορά την ̟αροχή εργασιών ελαιοχρωµατισµού σε χώρους του ∆ιοικητηρίου της Π. Ε. Εύβοιας. 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ…….......................................................................................................................................................... 
Ο∆ΟΣ.............................................................................................................................................................................. 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ:................................................................................................................................................................ 
Email:………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Π Ρ Ο Σ 

Π.Ε. Εύβοιας, ∆/νση ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, Τµήµα Προµηθειών 
 

Για την ̟αροχή εργασιών ελαιοχρωµατισµού σε χώρους του ∆ιοικητηρίου της Π. Ε. Εύβοιας συνολικού 
εµβαδού 1.050 τετραγωνικών µέτρων, ό̟ως αναλυτικά ̟εριγράφονται στον ̟αρακάτω ̟ίνακα: 
 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
(εργασίες ελαιοχρωµατισµού σε χώρους του 
∆ιοικητηρίου της Π. Ε. Εύβοιας) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑ- 
ΤΙΣΜΟΥ σε m2 

ΠΡΟΣΦΕΡΟ-
ΜΕΝΗ ΤΙΜΉ 

ΑΝΑ m2 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

 

1. Την Αίθουσα του Περιφερειακού 
Συµβουλίου, ̟ροθάλαµος, τουαλέτες. 

2. Την κεντρική είσοδο του κτιρίου και 
τους διαδρόµους του ισογείου. 

3. Το γραφείο ̟ου στεγάζεται το 
̟ρωτόκολλο της ∆ιοίκησης 

4. Το γραφείο ̟ου στεγάζεται το Τµήµα 
Πολιτικής Προστασίας. 

5. ∆ύο γραφεία στον τρίτο όροφο 
(Ευρω̟αϊκών ̟ρογραµµάτων και 
Αντι̟εριφερειάρχη Πολιτισµού) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.050 

  

 
 

ΑΞΙΑ  
 

ΦΠΑ 24%  
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):……………………………………………………………… 
 
………………………………………………………… 
 

               Χαλκίδα, ……… /………/2022 

        Ο   Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ω Ν 

 

 

               (Υ̟ογραφή- Σφραγίδα) 
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