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        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

 
 
 
Καλαμάτα, 29.10.2018 
Αριθμ. Πρωτ.: 62742 
  
 
 
 
ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 Ταχ. Δ/ση: Ψαρών 15, Καλαμάτα 
 Ταχ. Κώδ.: 241 31 

✆ Πληροφορίες: Φ. Τζίβα, Στ. Καραθανάση 

 Τηλέφωνο: 27213.61407 & 404 
 Fax: 27210.24201 
 E-mail: programatismos@1733.syzefxis.gov.gr 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Για την αντικατάσταση τμημάτων διαβρωμένων σωληνώσεων ύδρευσης στο 
υπόγειο του κεντρικού κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
 
 

 
Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας 

 
Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/8.08.16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

3. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», 

4. Τον Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και  
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου 
κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», 

5. Τον Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.03.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις – 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α’161) και λοιπές ρυθμίσεις», 

6. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/28.06.2014) «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και Εποπτείας (Ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις», 

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224/Α/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/τ. Α/5.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους Διατάκτες», 

9. Την υπ’ αριθμ. 57654/2017 (ΦΕΚ/Β/23.05.2017) Υπουργική Απόφαση για τη «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
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Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης», 

10. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα της παρούσας, καθώς 
και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού Δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 
παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

11. Την από 20.04.2018 τεχνική έκθεση της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής της Π.Ε. 
Μεσσηνίας, στην οποία κρίνεται ως επιβεβλημένη η άμεση αντικατάσταση σημαντικού 
τμήματος των σωληνώσεων ύδρευσης στο υπόγειο του Διοικητηρίου, 

12. Την υπ’ αριθμ. 1546/28.06.2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 6ΥΔ27Λ1-Δ50), με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διάθεση 
πίστωσης συνολικού ποσού 6.820€ με ΦΠΑ για την αντικατάσταση σωληνώσεων 
ύδρευσης στο υπόγειο του κτηρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Μεσσηνίας, 

13. Την υπ’ αριθμ. 176279/37798/3.07.2018 (ΑΔΑ: 7ΘΙΗ7Λ1-ΕΟ8) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης, με την οποία δεσμεύτηκε πίστωση ποσού 5.952,00€ με ΦΠΑ στον Ε.Φ. 
5072 ΚΑΕ 1311.0001 οικ. έτους 2018 και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων & 
Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Πελοποννήσου με α/α 
2189, 

14. Την υπ’ αριθμ. 176287/37804/3.07.2018 (ΑΔΑ: ΩΥΣ37Λ1-1Γ8) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης, με την οποία δεσμεύτηκε πίστωση ποσού 868,00€ με ΦΠΑ στον Ε.Φ. 5072 
ΚΑΕ 0851.0001 οικ. έτους 2018 και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών 
Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Πελοποννήσου με α/α 2190, 

 

ΚΑΛΕΙ  
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, τους 
συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων που 
δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλουν 
(ταχυδρομικώς ή ιδιοχείρως) σφραγισμένο φάκελο με έγγραφες οικονομικές προσφορές, 
στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας 
Μεσσηνίας, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ψαρών 15, 241 31 Καλαμάτα, 4ος όροφος, 
Γραφείο 429-430, μέχρι την 12η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., για 
την αντικατάσταση τμημάτων διαβρωμένων σωληνώσεων ύδρευσης στο υπόγειο 
του κεντρικού κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, στην πόλη της 
Καλαμάτας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
 
Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη συνολική τιμή προσφοράς σε ευρώ. 

 
 
Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η αντικατάσταση τμημάτων διαβρωμένων 
σωληνώσεων ύδρευσης στο υπόγειο του κεντρικού κτηρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε. 
Μεσσηνίας, επί της οδού Ψαρών 15, στην πόλη της Καλαμάτας. 
Η αντικατάσταση των παλαιών σιδερένιων σωληνώσεων θα γίνει με νέες σωληνώσεις 
πολυπροπυλενίου PP-RCT τύπου FASER (με υαλονήματα), ειδικές για δίκτυα θέρμανσης και 
ζεστού νερού έως 95°C. Οι νέες σωλήνες θα πρέπει να έχουν τις ακόλουθες προδιαγραφές – 
πιστοποιήσεις: 
Πιστοποίηση DIN 8077, DIN 16837, DIN 8078, DIN EN ISO 15874. 
Ποσιμότητα: κατά TZW / KTW, DVGW. 
Πιο συγκεκριμένα από τον παραπάνω τύπο σωληνώσεων θα χρειαστούν: 
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10 μέτρα σωλήνα διατομής Φ32,  
22 μέτρα σωλήνα Φ63, 
20 μέτρα σωλήνα Φ90, 
μαζί με όλα τα απαραίτητα τεμάχια (μούφες, συστολές, διακόπτες, ρακόρ, κολεκτέρ, 
φλάντζες, τάπες κ.ά.) που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση των εργασιών. 
 
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει εγγύηση ενός (1) έτους για τις ανωτέρω εργασίες 

επισκευής, διάστημα κατά το οποίο οφείλει να αποκαταστήσει άμεσα, και κατόπιν σχετικής 

ειδοποίησης από την αρμόδια τριμελή επιτροπή, οποιαδήποτε διαρροή εμφανιστεί στο 

τμήμα των σωληνώσεων που αντικαταστάθηκαν ή στα τεμάχια σύνδεσης των παλαιών 

σωληνώσεων με τις νέες. 

 

Δ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων 

οκτακοσίων είκοσι ευρώ (6.820€) με ΦΠΑ και χωρίζεται ως ακολούθως: 

Στο ποσό των 5.952,00€ με ΦΠΑ για την προμήθεια των υλικών και στο ποσό των 868,00€ 

με ΦΠΑ για τις εργασίες αποξήλωσης και αντικατάστασης των σωληνώσεων. 

 Η δαπάνη για την προμήθεια υλικών θα βαρύνει τον ΕΦ 5072 ΚΑΕ 1311.0001 του 
προϋπολογισμού της Π.Ε. Μεσσηνίας, οικονομικού έτους 2018. 

 Η δαπάνη για τις εργασίες θα βαρύνει τον ΕΦ 5072 ΚΑΕ 0851.0001 του 
προϋπολογισμού της Π.Ε. Μεσσηνίας, οικονομικού έτους 2018. 

 
Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν έγγραφη προσφορά σε 
σφραγισμένο φάκελο μέχρι την 12η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 
μ.μ. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε 
τρόπο στην Υπηρεσία μας (Περιφερειακή Ενότητας Μεσσηνίας, Διεύθυνση Διοικητικού-
Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, Ψαρών 15 Διοικητήριο, 241 31 Καλαμάτα, 4ος όροφος) 
μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. 
 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια την ίδια μέρα, ήτοι την 12η 
Νοεμβρίου 2018, αμέσως μετά το πέρας της προκαθορισμένης ώρας, στα γραφεία της 
Π.Ε. Μεσσηνίας (Ψαρών 15 – Διοικητήριο, 4ος όροφος, Αίθουσα Συνεδριάσεων «Παναγιώτης 
Φωτέας»), από την αρμόδια τριμελή επιτροπή αξιολόγησης προσφορών, επίβλεψης και 
παραλαβής εργασιών και υλικών που αφορούν στην προμήθεια ειδών και στις εργασίες για 
την επισκευή και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών και μόνιμων εγκαταστάσεων, καθώς 
και πιστοποίηση πιθανής βλάβης αυτών ή ζημιών των κτιριακών εγκαταστάσεων των 
κτιρίων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Μεσσηνίας, για το έτος 2018 (απόφαση 
συγκρότησης με ΑΔΑ: 65ΛΘ7Λ1-ΤΙΙ). 
 
Προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν μετά το πέρας της καθορισμένης ημερομηνίας και 
ώρας, δε θα γίνονται αποδεκτές και θα επιστρέφονται σφραγισμένες. 
 
2. Επάνω στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α) «Προσφορά για την αντικατάσταση τμημάτων διαβρωμένων σωληνώσεων ύδρευσης στο 
υπόγειο του κεντρικού κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας». 
β) Τα στοιχεία του αποστολέα.  
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3. Μέσα στον φάκελο προσφοράς εσωκλείονται: 

α) Η οικονομική προσφορά συνταγμένη σύμφωνα με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις 
της παραγράφου Α της παρούσης. Οι τιμές αναγράφονται σε ευρώ, με συμπληρωμένο 
υποχρεωτικά και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.  
 
β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνουν ότι: 
i. Δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1 & 2 του 
άρθρου 73 του Ν. 4412/16. 
ii. Έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης και τους αποδέχονται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα. 
 
Σημειώνεται ότι για όσα δηλώθηκαν υπεύθυνα με την ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση θα 
ζητηθεί προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών μόνο από τον μειοδότη και πριν την 
έκδοση της Απόφασης Ανάθεσης (Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, Φορολογική και 
Ασφαλιστική Ενημερότητα, Αποδεικτικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο). 
 
 
ΣΤ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

1) Η συνολική τιμή για την προμήθεια των υλικών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 
5.952,00€ με ΦΠΑ. 
Η συνολική τιμή για τις εργασίες αποξήλωσης και αντικατάστασης σωληνώσεων 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 868,00€ με ΦΠΑ. 
2) Οι υποψήφιοι ανάδοχοι, σε συνεννόηση με την αρμόδια τριμελή επιτροπή της Π.Ε. 
Μεσσηνίας, πριν την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, μπορούν να επισκεφθούν το 
Διοικητήριο και να επιθεωρήσουν το τμήμα του δικτύου ύδρευσης που θα αντικατασταθεί, 
ώστε να διαμορφώσουν ολοκληρωμένη άποψη για τις απαιτήσεις του έργου. 
 
Τηλέφωνα επικοινωνίας για επιθεώρηση του έργου: 27213.61536 Γιαννόπουλος Θεόδωρος, 
27213.61769 Καρακασίλης Κωνσταντίνος και 27213.61311 Μπεσσής Δημήτριος. 
 
Η παρούσα Πρόσκληση θα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στον διαδικτυακό τόπο της 
Αναθέτουσας Αρχής  www.ppel.gov.gr.  
 
 

 

Ο Περιφερειάρχης 

 

 

 

Πέτρος Τατούλης 

 

http://www.ppel.gov.gr/
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