
                                                                    
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Σέρρες,   11/01/2023 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ             Αρ.πρωτ.17 
Ν.Π.Δ.Δ. ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α! ΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ   

------------------------------------------------                                     Π Ρ Ο Σ 
ΕΔΡΑ : Σέρρες – Κ.Καραμανλή 36 – τ.κ.62100               ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
Τηλ./φαξ : 2321350569 / 2321350568                               
E-mail : paideias@serres.gr                                                              
                              

 

 Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος-συνεργασίας  για την παροχή 
υπηρεσίας με τίτλο  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» για τις ανάγκες της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών. 

 
 

Η Ε.Σ.Ε.Π.Ε. ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή 
υπηρεσίας με τίτλο  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» για τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Δήμου Σερρών από την υπογραφή της σύμβασης  και για τέσσερις μήνες. 
 

Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 

58/2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΣΕΠΕ. 
 
Καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφοράς έως και 

17/01/2023 και ώρα 14:00 η οποία θα αποδεικνύεται με την 
πρωτοκόλληση του φακέλου. 

 
Στον σφραγισμένο φάκελο προσφοράς να αναγράφεται η φράση 

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την παροχή υπηρεσίας ……..»  τα στοιχεία του 
υποβάλλοντος την προσφορά, σφραγίδα και τρόπος επικοινωνίας. 
 

Θα πρέπει  να υποβάλετε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα περιέχει 
τον πίνακα από το σχετικό υπόδειγμα προσφοράς με την ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ανά εργασία η οποία θα ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ ΤΟΝ Φ.Π.Α., στο γραφείο της 
ΕΣΕΠΕ Δήμου Σερρών, επί της Κ. Καραμανλή 36 (κτίριο Νομαρχίας) γρ.119. 

 

Η προσφορά  ΔΕΝ πρέπει να έχει  μουτζούρες ή διορθώσεις, καθώς 
και διορθωτική ταινία ή υγρό. 

Ο ενδιαφερόμενος ο οποίος υποβάλει προσφορά ή έγγραφο 
αποδέχεται πλήρως όλους τους όρους του παρόντος εγγράφου. 
 

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, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε 
και έναν επιπλέον φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά: 
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α. Βεβαίωση ποινικού Μητρώου (Πρωτοδικείο) 
β. Φορολογική ενημερότητα 
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). 
δ. Πιστοποιητικό μη λύσης & μη πτώχευσης (Πρωτοδικείο) 
ε. Βεβαίωση εγγραφής τους στο Επιμελητήριο 
στ. IBAN τραπέζης (για την εξόφληση των παραστατικών) 
 
Οι τραπεζικές δαπάνες οι οποίες θα προκύψουν για την εξόφληση τιμολογίων 
βαραίνουν τον ανάδοχο.  
 
Η ΕΣΕΠΕ έχει λογαριασμό τραπέζης της Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Συντήρηση  Δικτύου Ύδρευσης-
Αποχέτευσης 

  

  

Αντικατάσταση βρυσών εσωτερικού και εξωτερικού 
χώρου 

 
Αντικατάσταση-Επισκευή  σιφονιών 

 
Αντικατάσταση-Επισκευή καζανάκια 

  
Αντικατάσταση πλαστική σωλήνα ύδρευσης σε 
περίπτωση που χρειαστεί κ.λ.π 

 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την ευθύνη της ορθής εκτέλεσης των εργασιών, 
λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα µμέσα προστασίας των εργαζομένων κατά την 
διάρκεια διεξαγωγής του έργου, έως και την πλήρη αποπεράτωση του.  

Θα είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν προκληθεί από υπαιτιότητά του 
στον χώρο. Σε περίπτωση βλάβης υπαιτιότητάς του, οφείλει να αποκαταστήσει τη 
ζημιά στο ακέραιο. 

Επισημαίνεται ότι οι εργασίες θα εκτελούνται κατά µέρες και ώρες που δεν θα 
επηρεάζεται η λειτουργία του σχολείου και κατόπιν συνεννοήσεως µε την εκάστοτε 
διεύθυνση.  

 
                Ο Πρόεδρος   

              της Ε.Σ.Ε.Π.Ε. Δήμου Σερρών
  

 
 

  ΔΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

                

   ΠΡΟΣ  

Ε.Σ.Ε.Π.Ε. ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 



 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»  ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ  ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 

2023. 

 

Στοιχεία συμμετέχοντος : 

 

Επώνυμο/ Επωνυμία : ____________________________________________ 

 

Α.Φ.Μ. : _______________________________________________________ 

 

Τηλ./ Κιν : ____________________________ / ________________________  

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ________________________________________ 

 

 

Περιγραφή προϊόντος ποσότητα Τελική 

τιμή με 

ΦΠΑ 

  

     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

 

Με την παρούσα αποδέχομαι του όρους συμμετοχής μου όπως αυτοί 

αναφέρονται.  

 

   ο/η υποβάλλων την προσφορά 

 

_____________________________ 

 

   Υπογραφή και ονοματεπώνυμο 


