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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Για την παροχή υπηρεσιών διακρίβωσης και πιστοποίησης οργάνων μέτρησης θορύβου 
(ηχόμετρου και βαθμονομητή) που διαθέτει η υπηρεσία μας για τρία (3) έτη (μία ανά έτος), για 
την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της 
Περιφέρειας Κρήτης, συνολικού προϋπολογισμού 3.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις:  

 (α) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

 (β) του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις 
για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή 
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 
άλλες διατάξεις. 

 (γ) του Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 (δ) του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. 

 (ε) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρο 118, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύουν σήμερα, 

 (στ) του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από της Διατάκτες». 
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 (ζ) του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α) «Ρυθμίσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση, ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

 (η) του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» όπως 
ισχύει, 

 (θ) του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α )́ «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την 
ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα», και ιδίως του 
άρθρου 5 παρ.19, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν: «19. Στις περιπτώσεις του ν.4412/2016 
(Α 1́47) για ποσά έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, νοείται ο Περιφερειάρχης». 

2. Τη με αρ. πρωτ. 294900/28-9-2022 εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση 
διάθεσης πίστωσης. 

3. Την με αριθμ. 1438/2022 (Πρακτικό Νο 27 /12-10-2022, ΑΔΑ: ΨΚΥ67ΛΚ-9ΦΩ) Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης για 
διακρίβωση – πιστοποίηση οργάνων μέτρησης θορύβου (ηχόμετρου και βαθμονομητή) που 
διαθέτει η υπηρεσία μας για τρία (3) έτη (μία ανά έτος). 

4. Τη με α/α 4517/2022 (Αρ. Πρωτ. 331266/27-10-2022, ΑΔΑ 9ΚΒΞ7ΛΚ-3ΩΑ) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης. 

Για ότι δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα πρόσκληση ισχύουν τα οριζόμενα στις ανωτέρω 
διατάξεις. 

Η Περιφέρεια Κρήτης προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την παροχή 
υπηρεσιών διακρίβωσης και πιστοποίησης για τρία (3) έτη (2022-2023-2024) των οργάνων 
μέτρησης θορύβου (ηχόμετρου και βαθμονομητή) που διαθέτει το Τμήμα Περιβάλλοντος και 
Υδροοικονομίας ΠΕ Ηράκλειου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 και του άρθρου 328 του Ν. 4412/16 όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν,  

 
ΚΑΛΕΙ 

 

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών 
προσώπων, τους συνεταιρισμούς καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων 
που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες 
σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσιών διακρίβωσης και πιστοποίησης οργάνων 
μέτρησης θορύβου (ηχόμετρου και βαθμονομητή) που διαθέτει η υπηρεσία μας για τρία (3) έτη 
(2022-2023-2024, μία ανά έτος), για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης, συνολικού προϋπολογισμού 3.000 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η επαγγελματική δραστηριότητα αποδεικνύεται με εγγραφή 
στο οικείο επαγγελματικό μητρώο. 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 
τα οποία κατανέμονται ισόποσα σε τρία έτη (1.000 Ευρώ με ΦΠΑ ανά έτος) και κριτήριο 
κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 
της Περιφέρειας Κρήτης. 

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς την 
14/11/2022 και ώρα 13:00μμ στη γραμματεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης (Μάρκου Μουσούρου 15, 4ος όροφος) 

Η ανωτέρω δαπάνη είναι επιλέξιμη και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 01.072.00.0869.01 «Αμοιβές για 
συντήρηση και επισκευή λογισμικού», σύμφωνα με τη ανωτέρω (4) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης. 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος θα προβεί στη διακρίβωση/ πιστοποίηση (1) ενός ηχομέτρου και (1) ενός 
βαθμονομητή του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Ηρακλείου της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης, που χρησιμοποιείται για την 
εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο πλαίσιο κυρίως διενέργειας έκτακτων και 
τακτικών περιβαλλοντικών ελέγχων που σχετίζονται με θέματα υπέρβασης των θεσμοθετημένων 
ορίων θορύβου προκαλούμενου από τη λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 
βιομηχανιών/βιοτεχνιών σύμφωνα με το ΠΔ 1180/81.  

Η  Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου διαθέτει από ένα ηχόμετρο μάρκας 308 BSWA με 
βαθμονομητή CA 111.   

Το ηχόμετρο και ο βαθμονομητής χρειάζεται να διακριβώνεται και να πιστοποιείται κάθε έτος 
από κατάλληλους πιστοποιημένους φορείς (εργαστήρια) του δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα ήτοι:  

- να υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2231/1994 (ΦΕΚ 139/Α/30-08-1994) «Σύσταση και 
λειτουργία Εθνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας, Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης και άλλες 
διατάξεις» ή  

- να διαθέτουν σε ισχύ διαπίστευση από το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας – Εθνικό 
Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΠ-Ε.ΣΥ.Δ.) για εργασίες διακρίβωσης και πιστοποίησης ηχομέτρων 
τύπου Ι, ή  

- να έχουν υπογράψει τις απαιτήσεις της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (MRA-Mutual 
Recognition Arrangement) για τις διακριβώσεις και μετρήσεις της Διεθνούς Συνεργασίας για την 
Διαπίστευση Εργαστηρίων (ILAC – Laboratory Accreditation Co -operation).). 

Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη της μεταφοράς από και προς την Υπηρεσία μας, της φύλαξης και 
της ασφάλισης των μετρητικών οργάνων. 

Η παραλαβή των οργάνων θα γίνεται κάθε έτος, σε ημερομηνία που θα καθορίζεται σε 
συνεννόηση με την Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται από ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. 

 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η δαπάνη της παρούσας βαρύνει τον ΚΑΕ 01.072.00.0869.01 «Αμοιβές για συντήρηση και 
επισκευή λογισμικού», σύμφωνα με τη ανωτέρω (4) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, περιλαμβανομένης της κράτησης 
ύψους 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, Τέλος χαρτοσήμου 3% 
επί της ανωτέρω κράτησης και 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ επ΄αυτού. 

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος (4% για προμήθειες και 8% για παροχή υπηρεσιών) γίνεται 
όπως προβλέπεται από το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013, για τις υπηρεσίες στα πλαίσια της 
παρούσης που θα παρέχει ο ανάδοχος. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την εξόφληση του 100% της αξίας του τιμολόγιου που θα 
εκδοθεί με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας διακρίβωσης και πιστοποίησης οργάνων μέτρησης 
θορύβου και την παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή, κάθε έτος. Για την πληρωμή θα 
προσκομίζονται τα απαραίτητα κατά το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, καθώς και ότι 
άλλο ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία. Οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και 
την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν οποιοδήποτε δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην 
κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
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Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
 
 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ 
 

 


