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ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  προμήθεια  30  Ελληνικών  Αντιτύπων  της

Έκδοσης «Βεργίνα – Ο Τόπος και η Ιστορία του» των Στέλλα Δρούγου και Χρυσούλας

Σαατζόγλου- Παλιαδέλης

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη:

1. Την ανάγκη τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί-
ας» όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ.: 81320+77909/1-12-2016 (ΦΕΚ 4302/τΒ΄/30-12-2016)
Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης «Έγκριση τρο-
ποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και
ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α’/05-08-
2016) , ως ισχύουν . 

4. Τις Διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών », ως ισχύουν.

5. Τις Διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Αρ. Φ. 112/13-7-2010), τεύχος Α' «Ενίσχυση της διαφάνειας με
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητι-
κών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», ως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α'/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάστα-
ση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία εξυ-
γίανσης και άλλες διατάξεις», ως ισχύουν.

7. Τις  διατάξεις  του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/  Α΄/2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις  που αφορούν στην
εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής», ως ισχύουν.

8. Τις διατάξεις του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την απο-
κεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/ Α΄/11.4.2012), ως ισχύουν.

9. Την Υ.Α. 57654 (ΦΕΚ 1781/Β/23-5-2017), «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρι-
σης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης».
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10. Τις διατάξεις του Ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α΄/30-07-2014) «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας
τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες δια-
τάξεις», ως ισχύουν.

11. Τις διατάξεις του Ν. 4270/28-06-2014 (ΦΕΚ 143/Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και επο-
πτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», ως ισχύουν.

12. Το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Π.Κ.Μ. Έτους 2017, όπως αυτό εγκρίθηκε με την αριθμ.
5/09-01-2017 (ΑΔΑ:ΩΝΜΓ7ΛΛ-ΥΙΑ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδο-
νίας. 

13. Το με αριθμ. πρωτ.: 640/24-01-2017 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού που αφορά
στην παροχή σύμφωνης γνώμης επί του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Π.Κ.Μ. Έτους
2017. 

14. Την υπ΄αριθμ.: οικ. 30110(385)/27-1-2017 (ΦΕΚ 390/Β΄/10-2-2017) απόφαση μεταβίβασης αρμο-
διοτήτων των οργανικών μονάδων της Π.Κ.Μ.  στους Αντιπεριφερειάρχες  και  στον Εκτελεστικό
Γραμματέα,  καθώς και  παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων
πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμμα-
τέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων / Αυτοτελών Διευθύνσε-
ων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων /Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας 

15. Τις υπ’ αριθμ.οικ.68/2017/13-2-2017 Απόφαση Συγκρότησης και ορισμού μελών Ομάδας Τουρι-
σμού της ΠΚΜ 

16. Tην αριθμ.  155/2017 (ΑΔΑ: 73ΦΧ7ΛΛ-5ΧΠ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα
«Έγκριση του προγράμματος αυτόνομων δράσεων τουριστικής προβολής των Π.Ε Πιερίας, Πέλ-
λας, Κιλκίς, Ημαθίας και της Μ.Ε Θεσσαλονίκης της Π.Κ.Μ έτους 2017»

17. Tην  υπ΄αριθμ.  7437/3-7-2017  απόφαση  ΕΟΤ  με  θέμα  την  παροχή  σύμφωνης  γνώμης  στο
πρόγραμμα τουριστικής προβολής των περιφερειακών ενοτήτων Πιερίας, Πέλλας, Κιλκίς, Ημαθίας
και της Μ.Ε.Θεσσαλονίκης

18. την  υπ΄αριθμ.  153250(165)/23-5-2017  Χορήγηση βεβαίωσης  ύπαρξης  πίστωσης  του  τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης

19. Την 277258/1295/6-7-2017 Εισήγηση προς την οικονομικη επιτροπή
20. Την 1453/2017 Απόφαση της οικονομικής επιτροπής της ΠΚΜ 
21. Την Α/Α1920 με αριθμ.πρωτ.  351872(3168) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
22. Τον προϋπολογισμό της ΠΕ Ημαθίας Οικονομικού έτους 2017

Ανακοινώνει 

ότι  προτίθεται  να  προβεί  σε  διαδικασία  απευθείας  ανάθεσης,  μετά  από  συλλογή  και  αξιολόγηση

οικονομικών προσφορών και με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, για το έργο:

Προμήθεια 30 Ελληνικών Αντιτύπων της Έκδοσης «Βεργίνα – Ο Τόπος και η Ιστορία

του» των Στέλλα Δρούγου και Χρυσούλας Σαατζόγλου- Παλιαδέλης

Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης ποσού 1.860 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και

όλων των νόμιμων κρατήσεων.

     Η παρούσα πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Προμήθεια 30 δερματόδετων βιβλιων διάστασης 34,5 x 25 των συγγραφέων Στέλλα Δρούγου και

Χρυσούλας Σαατζόγλου- Παλιαδέλης με τίτλο «Βεργίνα – Ο τόπος και η Ιστορία του» των εκδόσεων

Μιλητος 

    2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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Στην οικονομική προσφορά των υποψηφίων  θα αναγράφεται ευκρινώς η προσφερόμενη τιμή ανά

μονάδα μέτρησης, καθώς και το σύνολο της οικονομικής προσφοράς, με και χωρίς ΦΠΑ, το οποίο δεν

θα πρέπει να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό. Δεκτές γίνονται προσφορές μόνο για το σύνολο των

ζητούμενων ειδών.

Σε  περίπτωση  προσφορών  με  το  ίδιο  οικονομικό  τίμημα  θα  γίνει  διαπραγμάτευση  με  τους

υποψηφίους και αν και πάλι δεν προκύψει μειοδότης θα γίνει κλήρωση.

Το ποσό της οικονομικής προσφοράς δεν επιδέχεται καμίας αλλαγής.

Φόροι, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη μη

ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει να συνυπολογισθεί

στην προσφορά του.

Προσφορά,  που  θα  υπερβαίνει  την  προϋπολογισθείσα  δαπάνη  της  εν  λόγω  ανάθεσης

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν μαζί με την οικονομική προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση 

στην οποία να δηλώνεται ότι, μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:

 δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα ή για κάποιο από

τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστη-

ριότητος.  

 δεν τελούν υπό πτώχευση, διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, πτωχευτικό συμβιβασμό, διαδικασία

κήρυξης σε πτωχευτικό συμβιβασμό, ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση, διαδικασία έκδο-

σης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης.

 είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

(κύριας και επικουρικής) και ως προς φορολογικές υποχρεώσεις τους.

 είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.

 δεσμεύονται για τη διαθεσιμότητα των υλικών στο σύνολό τους, στην περίπτωση που η εν λόγω

ανάθεση κατακυρωθεί σε αυτούς.

Σημείωση: Τα αποδεικτικά των ανωτέρω (ποινικό μητρώο, ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική

ενημερότητα,  πιστοποιητικό  Επιμελητηρίου  κτλ),  θα  προσκομιστούν  μετά  την  ανακοίνωση  της

απόφασης ανάθεσης και πριν την υπογραφή της Σύμβασης.

     4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ –ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται  στον έναν (1) μήνα από την ανακοίνωση της Απόφασης Ανάθεσης

στον Ανάδοχο. 

Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής θα προβεί στην ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των βιβλίων.

     5. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

3

ΑΔΑ: ΩΞΦΤ7ΛΛ-4ΞΓ



Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι τις 11

Σεπτεμβρίου  2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη, Μητροπόλεως

44, 59132 Βέροια, 1ος όροφος, και η κατάθεσή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με courier. 

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και

δεν θα παραλαμβάνονται.

Για  περισσότερες  πληροφορίες  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθύνονται  στα  εξής  τηλέφωνα:

2331350102, αρμόδια υπάλληλος κα Τουπεκτσή Μαγδαληνή

Η παρούσα πρόσκληση είναι αναρτημένη στη Διαύγεια και στον δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρ-

χής  http://www.imathia.pkm.gov.gr. 

                                                                                                         Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

                 
                                                                                                     ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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