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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 01/2014 

 
Το Ίδρυμα Ορμύλια Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης τη 

χαμηλότερη τιμή (παρ. 4 αρ. 2 Π.Δ. 118/2007 και αρ. 12 παρ. 1 Π.Δ. 99/1992) για την επιλογή 

αναδόχου για την εργασία χρωματισμών πλαστικών και τσιμεντοχρωμάτων για τις ανάγκες 

του Έργου «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ», 

(Κωδ. Πράξης: 376272 – Κωδ. ΠΔΕ: 2012ΕΠ00880069), 

με τα ακόλουθα στοιχεία : 

 
1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:  

Διεύθυνση : ----- 

Πόλη / Νομός : Ορμύλια Χαλκιδικής, Δήμου Πολυγύρου 

Χώρα : Ελλάδα 

Ταχυδρ. Κώδικας : 63071 

Τηλέφωνο : +30 23710 21572 

Τηλεομοιοτυπία : +30 23710 21571 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο :  t.y@ormyliafoundation.gr 

Ιστοσελίδα :   www.ormyliafoundation.gr 

2) Είδος Σύμβασης: 

Σύμβαση παροχής υπηρεσίας.  

 

3) Είδος διαδικασίας : 

Πρόχειρος μειοδοτικός Διαγωνισμός  

 

  

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

ΕΣΠΑ 

Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- 

ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ 

    (Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης) 
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4) Τόπος παροχής των υπηρεσιών :  

 Ίδρυμα Ορμύλια, Ορμύλια Χαλκιδικής. 

5) Τίτλος : «Εργασία χρωματισμών πλαστικών και τσιμεντοχρωμάτων»  

6) Αντικείμενο :  

Εργασία χρωματισμών πλαστικών και τσιμεντοχρωμάτων, με σύνολο προϋπολογισμού 

62.262,05 €. (με απρόβλεπτα 15% και Φ.Π.Α. 23%). 

Αναλυτικά οι εν λόγω υπηρεσίες περιγράφονται στην Αναλυτική Διακήρυξη. 

7) Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες (πρόκειται για τμηματικό και όχι για 

συνεχόμενο χρόνο) και τυχόν ανατιμήσεις δεν θα επηρεάσουν τις συμφωνημένες τιμές. 

8) Δε θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές. 

9) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το αναλυτικό κείμενο της Διακήρυξης με τα 

Παραρτήματα αυτής (Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄) από το Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος 

Ορμύλια, Ορμύλια Χαλκιδικής - ΤΚ 63071 – τηλ.+30 23750 21572, όλες τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ.. καταβάλλοντας το ποσό των 10,00 €. 

Εναλλακτικά μπορούν να προβούν οι ίδιοι με δικά τους έξοδα στην αναπαραγωγή της 

διακήρυξης και των παραρτημάτων της. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν Τεύχη 

διαγωνισμού έως 23/05/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.  

10) Ο προϋπολογισμός της σύμβασης είναι (44.017,00 € + 6.602,55 € απρόβλεπτα + 

11.642,50 € Φ.Π.Α. =)  62.262,05 € (εξήντα δύο χιλιάδες διακόσια εξήντα δύο ευρώ και 

πέντε λεπτά. 

11) Οι προσφορές υποβάλλονται στο Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος Ορμύλια, 

Ορμύλια Χαλκιδικής - ΤΚ 63071 – τηλ.+30 23750 21572 υπόψη της Επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού για την εργασία χρωματισμών πλαστικών και τσιμεντοχρωμάτων για τις 

ανάγκες του έργου «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ», μέχρι την 26/05/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

10.00΄ (καταληκτική ημερομηνία).  

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 26/05/2014, ημέρα Δευτέρα .Οι προσφορές 

συντάσσονται υποχρεωτικά στα ελληνικά. 

12) Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Ιδρύματος Ορμύλια, στις 26/05/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00΄ και μπορούν να 

παρίστανται όσοι εκ των συμμετεχόντων το επιθυμούν.  

13) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν νομικά και φυσικά πρόσωπα που: 

- προέρχονται από χώρες της Ε.Ε., Ε.Ο.Χ., Σ.Δ.Σ. του ΠΟΕ, ή τρίτες χώρες που έχουν 

συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., ή Συνεταιρισμοί εμπορίας, ή Ενώσεις 

Προμηθευτών των παραπάνω προσώπων και ΕΦΟΣΟΝ έχουν στο καταστατικό τους (αν 

πρόκειται για Εταιρεία) την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας ‘’Βαφές-
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Ελαιοχρωματισμοί’’ ή έχουν δηλωμένη δραστηριότητα στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική 

Εφορία τους (Δ.Ο.Υ.) τη σχετική δραστηριότητα ως άσκηση επαγγέλματος (αν πρόκειται για 

απλοί εμπειροτέχνες/επαγγελματίες) και έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν για την 

παρεχόμενη εργασία-υπηρεσία Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών. Αποκλείονται οι λοιπές 

δραστηριότητες/επαγγέλματα. 

14) Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες. 

15) H σύμβαση η οποία θα υπογραφεί μεταξύ του Ιδρύματος Ορμύλια και του Αναδόχου θα 

χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους 

στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013» (ΕΣΠΑ).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ορμύλια, 07/05/2014 

Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας 

                του «Ιδρύματος Ορμύλια» 

 

 

 
Καραγιάννης  Γεώργιος  

Μηχανολόγος Μηχανικός   

 

 

 


