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Θέµα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προµήθειας 

είκοσι επτά (27) τροχήλατων καρεκλών γραφείου, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της 

Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.000 ευρώ 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%». 

 
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 

2. Τις αρ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302./τ. Β΄/ 30-12-2016), µε τις οποίες εγκρίθηκε η 

τροποποίηση του Οργανισµού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.∆ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ. Α΄/ 

27-12-2010). 

3. Το Ν.∆. 496/1974 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Περί λογιστικού των Ν.Π.∆.∆.». 

4. Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες” 

5. Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει. 

6. Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 10 

του Ν. 4337/2015 (Α΄ 129) 

7. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 
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8. Την µε αρ. 57654/23-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) 

του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης» 

9. Το Ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π∆ 318/1992 και λοιπές 

ρυθµίσεις», άρθρο 1 και άρθρο 3 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014). 

10. Τις αριθ. 461114(9980)/18.11.2014 (ΦΕΚ Β’3129), 30140(386)/8-2-2017 (ΦΕΚ Β’335), 

30110(385)/27-1-2017 (ΦΕΚ Β’390) και 243018(3917)/16-6-2017 (ΦΕΚ Β’2172) Αποφάσεις 

Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά µε τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων και την εξουσιοδότηση 

υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη». 

11. Τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή 

Ενότητα Ηµαθίας για το οικονοµικό έτος 2017 (αρ. απόφ. Περιφ. Συµβ.: 226/14-11-2016). 

12. Την αρ. 252/2016 (Α∆Α: ΨΒΨΝ7ΛΛ-2ΛΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της ΠΚΜ µε 

θέµα: «Έγκριση προγράµµατος εκτελεστέων προµηθειών της ΠΚΜ έτους 2017». 

13. Την αρ. 156/12-6-2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της ΠΚΜ (Α∆Α: 78ΕΟ7ΛΛ-

ΒΝ5) σχετικά µε τη µεταβίβαση της αρµοδιότητας απευθείας ανάθεσης προµηθειών και υπηρεσιών 

στην Οικονοµική Επιτροπή. 

14. Την αρ. 1103/2017 (Α∆Α: ΩΟΥΘ7ΛΛ-ΜΘΠ) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της ΠΚΜ µε 

την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης. 

15. Την αρ. 2245/14-7-2017 (Α∆ΑΜ: 17REQ001700403) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, µε την 

οποία δεσµεύτηκε το συνολικό ποσό των 5.000 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, στον ΚΑΕ 1711 

(καταχωρήθηκε µε α/α 2365 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Υπηρεσίας). 

 

ΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 

 

Να καταθέσουν έγγραφες, σφραγισµένες προσφορές για την προµήθεια είκοσι επτά (27) 

τροχήλατων καρεκλών γραφείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της ΠΕ Ηµαθίας.  

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα οικονοµική προσφορά βάσει τιµής για το σύνολο 

της προµήθειας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνά την ανώτατη προϋπολογιζόµενη δαπάνη. 

Συνολικός προϋπολογισµός δαπάνης ποσού 5.000 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και 

όλων των νόµιµων κρατήσεων. 

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισµένο φάκελο µε 

αναγραφή των στοιχείων τους (Επωνυµία, ∆/νση, Τηλ, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.), καθώς και τη φράση 

«Προσφορά για την προµήθεια τροχήλατων καρεκλών γραφείου της ΠΕ Ηµαθίας». Ο φάκελος θα 

περιέχει δύο επιµέρους υπο-φακέλους ως εξής: 

 

Α. Φάκελος δικαιολογητικών συµµετοχής-τεχνικής προσφοράς: 

Στον υπο-φάκελο αυτό θα περιλαµβάνονται:  
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1. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο του 

προσφέροντα κάποιος από τους υποχρεωτικούς λόγους αποκλεισµού του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016, ήτοι:  

(α) Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί 

για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση 

προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και τα πρόσωπα που είναι µέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Ειδικότερα: 

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

και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου  

αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου 

αφορά κατ’ ελάχιστον τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων 

εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους. 

(β) Φορολογική ενηµερότητα 

(γ) Ασφαλιστική ενηµερότητα 

2. Τα νοµιµοποιητικά στοιχεία του προσφέροντος, όπως ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις του, 

καταστατικό, έναρξη επιτηδεύµατος κτλ. 

3. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιµελητήριο 

4. Τον Πίνακα Τεχνικής Προσφοράς του Παραρτήµατος Α της παρούσας Πρόσκλησης. 

5. Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), στην οποία ο 

ενδιαφερόµενος θα δηλώνει ότι: 

(α) Αναλαµβάνει να προµηθεύσει το σύνολο της ποσότητας που αναφέρεται στο Παράρτηµα 

της παρούσας. 

(β) Όλα τα είδη θα εγκατασταθούν µε φροντίδα και δαπάνη του προµηθευτή στους χώρους 

που θα υποδείξει η Υπηρεσία. 

(γ) Η προσφορά του συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, της 

οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 

Β. Φάκελος οικονοµικής προσφοράς: 

Η οικονοµική προσφορά θα συνταχθεί σύµφωνα µε το Υπόδειγµα του Παραρτήµατος Β της 

παρούσας και θα περιλαµβάνει την προσφερόµενη τιµή ανά µονάδα µέτρησης, καθώς και το σύνολο 

της οικονοµικής προσφοράς, το οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον προϋπολογισµό. ∆εκτές 

γίνονται προσφορές µόνο για το σύνολο των ζητούµενων ειδών. 
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Η παράδοση των ειδών θα πραγµατοποιηθεί µε έξοδα του προµηθευτή σε χώρο και σε σηµείο 

που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και η παραλαβή τους θα γίνει από την Επιτροπή 

Παραλαβής της αντίστοιχης Υπηρεσίας. 

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται στον έναν (1) µήνα από την λήψη της παραγγελίας. Ο χρόνος 

αυτός δύναται να παραταθεί το ανώτερο για άλλον έναν µήνα κατόπιν έγγραφου αιτήµατος του 

Προµηθευτή, σε κάθε περίπτωση εντός του έτους 2017. 

Οι φάκελοι προσφορών θα κατατεθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Ηµαθίας, Υποδ/νση 

Οικονοµικού-Ανθρωπίνων Πόρων, Μητροπόλεως 44, ισόγειο, µέχρι 25/8/2017 και ώρα 14:30 πµ. 

 

Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στην «∆ιαύγεια» και στην Ιστοσελίδα της ΠΕ Ηµαθίας 

(imathia.pkm.gov.gr), καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Ηµαθίας. 

 

 
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙ∆ΗΣ 
 

 

 

ΑΔΑ: 786Γ7ΛΛ-ΜΣΟ



 5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

Ο παρακάτω Πίνακας συµπληρωµένος από τον προσφέροντα αποτελεί την τεχνική του 

προσφορά. Η στήλη «Συνοπτική Περιγραφή» συµπληρώνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα, 

µε τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το κάθισµα εργασίας είναι τροχήλατο ανατοµικό, 

κατάλληλο για πολύωρη χρήση. Το κάθισµα έχει ακτινωτή 

βάση πέντε ακτινών, διαµέτρου τουλάχιστον 60 εκ. για 

ευσταθή ισορροπία. Ο σκελετός της βάσης του είναι 

µεταλλικός, βαµµένος ή επινικελωµένος ή από ενισχυµένο 

συνθετικό υλικό αντίστοιχης αντοχής κατάλληλο για την 

προβλεπόµενη χρήση. Σε κάθε ακτίνα της βάσης 

προσαρµόζεται, µέσω µεταλλικού πείρου, δίδυµος τροχός 

από ενισχυµένο συνθετικό υλικό. Στο κέντρο της βάσης 

προσαρµόζεται κατακόρυφος µεταλλικός στύλος (άξονας) 

που φέρει την έδρα του καθίσµατος. Η ελάχιστη αντοχή 

του συστήµατος άξονας – ακτινωτή βάση – τροχοί είναι 

5.000 Ν (500 Kg). 

Επένδυση καθίσµατος: ύφασµα ή δερµατίνη διαφόρων 

χρωµάτων (θα καθοριστούν κατά την παραγγελία). 

 

 

Το ύψος της έδρας από το δάπεδο είναι µεταβλητό, η δε 

αυξοµείωσή του γίνεται µε αυτόµατο αεροπνευµατικό 

τρόπο (αµορτισέρ). 

 

∆ιαστάσεις (µε απόκλιση 5 εκ.): 

Έδρας (ΜΧΠ) 45 Χ 48 εκ  

Πλάτης (ΥΧΠ) 57 Χ 48 εκ 

 

Η κλίση της έδρας και της πλάτης ρυθµίζονται 

συγχρονισµένα µε αεροπνευµατικό µηχανισµό (αµορτισέρ 

– σύστηµα SYNCHRO µε ξεχωριστή κίνηση έδρας-

πλάτης). 

 

Ο σκελετός της έδρας και της πλάτης είναι από 

συνθετική ξυλεία ή ενισχυµένο πλαστικό υψηλής 

ελαστικότητας και επαρκούς αντοχής για την 

προβλεπόµενη χρήση. Πάνω στο σκελετό της έδρας και 

της πλάτης είναι προσαρµοσµένο στρώµα από αφρώδες 

υλικό (π.χ. διογκωµένη πολυουρεθάνη) πυκνότητας 
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τουλάχιστον 40 kg/m3 και πάχους τουλάχιστον 45 mm. 

Το ύψος της πλάτης του καθίσµατος να καλύπτει όλη 

την επιφάνεια της πλάτης του χρήστη και να ρυθµίζεται 

µέσω εγκοπών έως 7 εκ χωρίς χρήση βίδας. 

 

Το κάθισµα εργασίας διαθέτει µπράτσα από ηµίσκληρο 

πλαστικό υλικό ή µεταλλικά µε πλαστική επικάλυψη µε την 

απαραίτητη αντοχή. 

 

Όλα τα µεταλλικά µέρη είναι βαµµένα ή επινικελωµένα 

και είναι δυνατόν να είναι εµφανή ή επικαλυµµένα µε 

πλαστικό για λόγους προστασίας, άνεσης και αισθητικής. 

 

Για τα επί µέρους συστατικά στοιχεία του καθίσµατος 

(ακτινωτή βάση, πνευµατικός µηχανισµός ανύψωσης, 

µηχανισµός SYNCHRO, υλικά υποβάσεων, στρώµατος, 

επένδυσης κλπ.) θα αναφέρονται οι Τεχνικές 

Προδιαγραφές (EN 1335-01,02,03) συµµόρφωσής τους 

µε αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

 

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των ειδών είναι 

τουλάχιστον τρία (3) χρόνια και εγγύηση ανταλλακτικών 

τουλάχιστον δέκα (10) ετών. 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(τεµάχια) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ (σε €) ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 

(σε €) 

ΚΑΡΕΚΛΕΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

27     
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