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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 3 Νοέμβριου 2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 464228/2002
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Δ/νση : Μητροπόλεως 44
Ταχ.Κωδ. : 59132-Βέροια
Πληροφορίες : Τουπεκτσή Μαγδαληνή
 Τηλέφωνο : 2331350230
FAX : 2331350226
e-mail : toupektsi.l@imathia.pkm.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αγορά αναμνηστικών δώρων για τις

εθιμοτυπικές ανάγκες της ΠΕ Ημαθίας

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
Μακεδονίας» 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 τροποποίησης 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
αυτοδιοικητικών 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
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων –
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)– Προπτωχευτική
διαδικασία εξυγίανσης 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
αποκεντρωμένη 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
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του
Υπουργείου Οικονομίας 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
διατάξεις», ως ισχύουν.

11. Τις διατάξεις του Ν. 4270/28-06-2014 (ΦΕΚ 143/Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας – 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
Μακεδονίας.

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
αρμοδιοτήτων 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 Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων /
Αυτοτελών Διευθύνσεων, 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
Τουρισμού 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,
Πέλλας, 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. 328097(2949)/7-8-2017 Χορήγηση βεβαίωσης ύπαρξης πίστωσης του τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης

19. Την 336300/1534/11-8-2017 Εισήγηση προς την οικονομικη επιτροπή
20. Την 369260/1648/7-9-2017 Εισήγηση τροποποίησης προς την οικονομική επιτροπή
21. Την 1716/2017 Απόφαση τροποποίησης της οικονομικής επιτροπής της ΠΚΜ (AΔΑ ΨΞΡ97ΛΛ-

ΘΜΦ)
22. Την 1541/2017 Απόφαση της οικονομικής επιτροπής της ΠΚΜ (AΔΑ ΨΧ387ΛΛ-ΞΚΑ)
23. Την Α/Α 2842 με αριθμ.πρωτ. 409117(3654)/11-10-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
24. 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:

«Αγορά Αναμνηστικών δώρων για τις εθιμοτυπικές ανάγκες της ΠΕ Ημαθίας. Συνολικός

προϋπολογισμός δαπάνης ποσού εως 1.722,27 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων

των νόμιμων κρατήσεων.

     Η παρούσα πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Διακοσμητική σύνθεση δώρου, που αποτελείται από:

Μακεδονική ασπίδα πλαστική πρεσαριστή, παλαιωμένη, διαμέτρου 15cm, στολισμένη με φλούδα

χαλκού επίσης παλαιωμένη, με ανάγλυφη παράσταση τον ήλιο της Βεργίνας (διάσταση επίστρωσης

15cm διάμετρος). Η ασπίδα είναι τοποθετημένη επίσης πρεσαριστά συμπαγές επάνω σε μεταλλική
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σάρισα πάχους 1,2cm ύψους 69cm, παλαιωμένη – οξειδωμένη, που καταλήγει σε βέλος πλαστικό –

πρεσαριστό επίσης παλαιωμένο. Στο άνω μέρος είναι διακοσμημένη με χάλκινο δακτύλιο 6cm, που έχει

οριζόντιες εξοχές πάνω – κάτω.

Η σύνθεση των δύο παραπάνω στηρίζεται επάνω σε ξύλινη βάση παλαιωμένη, διαστάσεων Μ36 x

Π6 x Υ4,5cm Στο δεξιό μέρος καλύπτεται γύρω – γύρω από χάλκινο διάκοσμο πλάτους 10cm,

παλαιωμένο, με δύο παράλληλες ανάγλυφες εξοχές. Στο επάνω μέρος της βάσης, υπάρχει πλαστικό –

με μεταλλική χάλκινη επίστρωση νόμισμα, με διάμετρο 5cm και πάχος περίπου 0,5cm, που κοσμείται

ανάγλυφα με την κεφαλή του Μ. Αλεξάνδρου.

Το διακοσμητικό αυτό δώρο θα έχει στην μπροστινή πλευρά, επάνω στην ξύλινη βάση, μεταλλική

επιγραφή διαστάσεων 2 x 5 cm τυπωμένη έγχρωμα, με το λογότυπο της Περιφερειακής Ενότητας

Ημαθίας.

Το διακοσμητικό αυτό δώρο θα διατίθεται σε τρεις διαστάσεις ύψους 69cm, 60cm και 15cm

Η συσκευασία του θα είναι σε λευκό χαρτόνι, με εσωτερική κόκκινη χάρτινη επίστρωση και

περιβάλλεται με χρυσή κορδέλα.

    2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στην οικονομική προσφορά των υποψηφίων  θα αναγράφεται ευκρινώς η προσφερόμενη τιμή ανά

τεμάχιο για κάθε διάσταση με και χωρίς ΦΠΑ.

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.

     3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ –ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση της Απόφασης Ανάθεσης στον

Ανάδοχο.

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

4. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι τις 7
Νοεμβρίου  2017 ημέρα Τρίτη 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.
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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

Αρχής  http://www.imathia.pkm.gov.gr.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


