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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Ηράκλειο,  06/09/2017  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ   Αρ. Πρ.: 56721/654 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ    
Πλ. Κουντουριώτη 71202      
Τηλ.: 2813 404 155, 139     
FAX 2813 404 198     
e-mail: m.gorgoulis@apdkritis.gov.gr 
 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών για τις 
ανάγκες του Προγράμματος PACES. 
 
 

Στα πλαίσια του προγράμματος «Preparedness for Appropriate accommodation in 

Emergency Shelters» (PACES), κατηγορία κόστους “Other direct costs”, η 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης ενδιαφέρεται να  προμηθευτεί τον εξοπλισμό που 

περιγράφεται αναλυτικά στη συνέχεια και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους όπως 

υποβάλουν έγγραφη προσφορά  μέσα σε κλειστό φάκελο έως και  τις 19/9/2017 και 

ώρα 13.00 μμ.  

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της ετοιμότητας και της 

συνεργασίας για άμεση απόκριση και μείωση των επιπτώσεων των φυσικών 

καταστροφών, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της ετοιμότητας για την 

προσωρινή στέγαση του πληθυσμού, εάν απαιτηθεί.  

Στo πλαίσιο εκτέλεσης του προγράμματος, o Ανάδοχος θα προσφέρει τον παρακάτω 

εξοπλισμό: 

Ενενήντα (90) γιλέκα ασφαλείας, χρώματος μπλε ρουά, με δύο (2) οριζόντιες 

ανακλαστικές ταινίες, με διάφανη θήκη από PVC στην πλάτη 30*10 εκ., και εμπρός 

8.5*5.5 εκ.. 

 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: 
 

Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει στα γραφεία της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Πλ. Κουντουριώτη 71202 Ηράκλειο, εντός 15 

ημερών από την έκδοση της απόφασης ανάθεσης.  
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Η Απόφαση Ανάθεσης θα εκδοθεί από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης 

(Αναθέτουσα Αρχή) και τα είδη θα προσφερθούν για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Κρήτης (Κύριος του έργου). 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την παραπάνω προμήθεια ανέρχεται σε 1.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων. Η δαπάνη θα βαρύνει 

τις εγκεκριμένες πιστώσεις του προγράμματος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης  

PACES – Κατηγορία κόστους “Other direct costs”. 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παράδοση και παραλαβή του 

εξοπλισμού του έργου και μετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών (τιμολόγια, 

δελτία αποστολής, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα κ.λπ.). 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ  ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, Διεύθυνση 

Πολιτικής Προστασίας, Πλ. Κουντουριώτη, 71202 Ηράκλειο, τηλ.: 2813 404 155-139, 

Fax: 2813 404 198). 

Η παρούσα πρόσκληση θα είναι διαθέσιμη στο ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων) , στο πρόγραμμα Διαύγεια  και στη ιστοσελίδα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στην  διεύθυνση http://www.apdkritis.gov.gr.  

 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει δημόσια από την επιτροπή 

αξιολόγησης διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης των 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης την 19/09/2017 και ώρα 14:00.  

Η επιλογή του προμηθευτή θα γίνει με βάση τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάση τιμής, και η δαπάνη θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις του 

Ευρωπαϊκού προγράμματος PACES - Other direct costs. 
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Πρέπει να υποβληθούν: 

1. Τεχνική προσφορά ή φυλλάδια. 

2. Οικονομική προσφορά όπου πρέπει να αναγράφονται τα ποσά προ και μετά 

Φ.Π.Α.. 

3. 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, 

μαζί με την προσφορά σας απαιτείται να μας αποστείλετε τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις 

περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, αβ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), 

τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

β. Φορολογική ενημερότητα 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

δ. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης 

του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)  

ε. Ένα πιστοποιητικό ΓΕΜΗ για τη νόμιμη εκπροσώπηση για διασταύρωση των 

στοιχείων των νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας. 

Προσφορές που θα αποσταλούν πέραν της παραπάνω ημερομηνίας που αναφέρουμε 

δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

Επισημαίνεται ότι ο/η Ανάδοχος επιβαρύνεται με όποια νόμιμη κράτηση ισχύει κατά 

τον χρόνο εξόφλησής του. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, 

Δ/νση πολιτικής Προστασίας, 

Πλ. Κουντουριώτη 71202 Ηράκλειο, 

Υπεύθυνος: 

Μιχάλης Γκοργκούλης 

Τηλ. 2813404155 

e-mail: m.gorgoulis@apdkritis.gov.gr 

 

 
 
 

Με εντολή Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 

 

 

Μιχάλης Γκοργκούλης 

Υπεύθυνος Προγράμματος 
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