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ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

Ταχ.∆/νση:       Μητροπόλεως 44 
Ταχ.Κώδικας:  59132, Βέροια 
Πληροφορίες:  Σ. Μπίµπου 
Τηλέφωνο:       23313 50224 
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ΠΡΟΣ: 

Κάθε Ενδιαφερόµενο 
 
 

 
 

Θέµα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προµήθειας 

ειδών καθαριότητας, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ηµαθίας και των 

Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Ν. Ηµαθίας, έτους 2018, προϋπολογισθείσας 

δαπάνης 5.000 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% (CPV: 39830000-9)» 

 
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 τροποποιήθηκε και 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 τροποποιήθηκε και 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 Υπουργική Απόφαση (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 (3129/Β), 30140(386)/8-2-2017 (335/Β), 30110(385)/27-1-

2017 (390/Β) όπως τροποποιήθηκε µε την αρ. 243018(3917)/16-6-2017 (2187/Α’) Απόφαση και 

336901(3038)/11-08-2017 (2974/Β) 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 2018 (αρ. απόφ. Περιφ. Συµβ.: 294/15-11-2017). 

12. Την αρ. 340/2017 (Α∆Α: Ω80Θ7ΛΛ-ΒΣΚ) Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της ΠΚΜ µε 

θέµα: «Έγκριση προγράµµατος εκτελεστέων προµηθειών έτους 2018 της ΠΚΜ». 

13. Την µε α/α 271/2018 (Α∆ΑΜ: 18REQ002518862) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, που 

καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής µε α/α 267 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 

Εντολών Πληρωµών (ΚΑΕ 02.721.1231.01). 

 

ΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 

 

Να καταθέσουν έγγραφες, σφραγισµένες προσφορές για την προµήθεια υλικών καθαριότητας, όπως 

αυτά αποτυπώνονται στον Πίνακα του συνηµµένου Παραρτήµατος, για τις ανάγκες των υπηρεσιών 

της Π.Ε. Ηµαθίας και των ∆/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Ηµαθίας, έτους 2018. 

Κριτήριο ανάθεσης είναι πλέον συµφέρουσα οικονοµική προσφορά βάσει τιµής. 

Συνολικός προϋπολογισµός δαπάνης ποσού 5.000 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και 

όλων των νόµιµων κρατήσεων. 

Η σύµβαση θα έχει ισχύ για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της έως και 31 

∆εκεµβρίου 2018. 

 

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

αναγραφή των στοιχείων τους (επωνυµία και διεύθυνση) καθώς και τη φράση «Προσφορά για την 

προµήθεια υλικών καθαριότητας της ΠΕ Ηµαθίας». Ο φάκελος θα περιέχει δύο επιµέρους υπο-

φακέλους ως εξής: 

 

(α) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά»  

(β) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».  

 

Ο Φάκελος µε την ένδειξη «Φάκελος δικαιολογητικών συµµετοχής» θα περιέχει τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 
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1. Τα νοµιµοποιητικά στοιχεία του προσφέροντος, όπως ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις, 

καταστατικά κτλ., από τα οποία να προκύπτει η σύσταση και η νόµιµη εκπροσώπηση. 

2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, ή ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι ο 

υποψήφιος δεν εµπίπτει σε κάποιον από τους Λόγους Αποκλεισµού του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016.  

Τα ποινικά µητρώα αφορούν: 

(α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ) , ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 

(ΙΚΕ) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) τους διαχειριστές. 

(β) Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (ΑΕ) τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

(γ) Στις περιπτώσεις των Συνεταιρισµών τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής). 

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, ή της επαγγελµατικής οργάνωσης, µε το οποίο 

θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους. 

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

ενδιαφερόµενος θα δηλώνει την προέλευση των υλικών και τη σχετική έγκρισή τους για χρήση 

στην ελληνική αγορά. 

 

Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα ως άνω δικαιολογητικά για κάθε 

προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. 

 

Όλα τα ανωτέρω µπορούν να προσκοµιστούν σε απλά φωτοαντίγραφα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Ν. 4250/2014. 

- Για το απόσπασµα ποινικού µητρώου λογίζεται ως ισχύς του, εφόσον αυτή δεν αναγράφεται, η 

χρονική διάρκεια των τριών (3) µηνών από την έκδοσή του. 

- Για το πιστοποιητικό επιµελητηρίου, λογίζεται ως ισχύς του, εφόσον αυτή δεν αναγράφεται, η 

χρονική διάρκεια των έξι (6) µηνών από την έκδοσή του. 

 

Περιεχόµενα υποφακέλου «Οικονοµικής Προσφοράς» 

 

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

παρούσας και θα περιλαµβάνει την προσφερόµενη τιµή ανά είδος και ανά µονάδα µέτρησης, καθώς 
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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. 

Κατά την αξιολόγηση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να ζητήσει την κατάθεση 

δειγµάτων από τους ενδιαφερόµενους, προκειµένου να πιστοποιήσει την καταλληλότητά τους. Στην 

περίπτωση αυτή τα δείγµατα πρέπει να κατατεθούν εντός τριών (3) ηµερών από τη σχετική 

ειδοποίηση. Η επιστροφή των δειγµάτων σ’ αυτούς που δεν ανατέθηκε η προµήθεια θα γίνει αµέσως 

µετά την ανακοίνωση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, µε δική τους ευθύνη, άλλως παραµένουν 

στην υπηρεσία. 

Σηµείωση: Οι ποσότητες ανά είδος που περιλαµβάνονται στον Πίνακα του Παραρτήµατος είναι 

ενδεικτικές και προέρχονται από εκτίµηση σε τάξη µεγέθους. Η Αναθέτουσα Αρχή, λόγω της φύσης 

της προµήθειας, δύναται να προµηθευτεί µεγαλύτερο ή µικρότερο αριθµό ποσοτήτων από τις 

αναγραφόµενες στον ανωτέρω Πίνακα, στα όρια του ποσού της σύµβασης. 

 

Οι παραδόσεις των ειδών θα γίνονται τµηµατικά και ανάλογα µε τις επιθυµίες και τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών, το αργότερο εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την έγγραφη παραγγελία και εντός 

των ορίων της διαθέσιµης πίστωσης.  

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

Οικονοµικού-Ανθρωπίνων Πόρων, Μητροπόλεως 44, ισόγειο, µέχρι και την 28/2/2018 και ώρα 

14:30 πµ. Προσφορές που θα περιέλθουν στην Υπηρεσία µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα 

δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται. 

 

Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα της ΠΕ Ηµαθίας (imathia.pkm.gov.gr). 

 

 
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙ∆ΗΣ 
 
 
Συνηµµένο: (1)  
Πίνακας Ειδών Καθαριότητας-Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. Ε
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1 ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ∆ΙΠΛΟ ΚΟΜΠΛΕ τεµάχιο 1 

2 ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟ ΚΟΜΠΛΕ τεµάχιο 1 

3 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΜΕ 
ΚΕΦΑΛΗ τεµάχιο 10 

4 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ (ΒΙ∆ΩΤΗ) 300gr τεµάχιο 50 

5 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ 400 gr τεµάχιο 10 

6 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΗ τεµάχιο 5 

7 ΣΚΟΥΠΑ ΦΑΡ∆ΙΑ τεµάχιο 15 

8 ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟ τεµάχιο 10 

9 ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΙΛΟ ΠΑΣΟ τεµάχιο 5 

10 ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΧΟΝΤΡΟ ΠΑΣΟ τεµάχιο 5 

11 ΒΕΤΕΧ ΣΕ ΡΟΛΟ 10Μ τεµάχιο 10 

12 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΟΥΒΑΣ ΑΠΛΟΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ τεµάχιο 2 

13 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΙΚΡΟ τεµάχιο 100 

14 ΚΑΛΑΘΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ τεµάχιο 5 

15 ΠΙΓΚΑΛ WC ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ τεµάχιο 10 

16 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 80Χ60 κιλό 250 

17 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 1,10Χ80 κιλό 150 

18 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΛΕΥΚΕΣ 50Χ50 ρολό 600 

19 ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΙΝΙ τεµάχιο 1 

20 ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑΣ (για ρολό) τεµάχιο 1 

21 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 600 ΓΡΜ Χ 12 (∆Ω∆ΕΚΑ∆Α) τεµάχιο 120 

22 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 200 ΓΡΜ (απλό) τεµάχιο 1000 

23 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 450 ΓΡΜ (επαγγελµ.) Χ 12 (∆Ω∆ΕΚΑ∆Α) τεµάχιο 100 

24 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΡΟΛΟ 450 ΓΡΜ Χ 12 (∆Ω∆ΕΚΑ∆Α) τεµάχιο 20 

25 
ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 4lt λίτρο 40 

26 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4lt λίτρο 400 

27 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ (µε άρωµα) 4lt λίτρο 100 

28 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 4lt λίτρο 100 

29 ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡ. ΠΙΑΤΩΝ 4lt λίτρο 100 

30 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ (φωτιστικό) τεµάχιο 100 

31 ΚΕΖΑΠ λίτρο 60 

32 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Medium) κουτί 40 

33 ΚΟΥΒΑ∆ΑΚΙ (5 lt) τεµάχιο 2 

34 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΜΕΣΑΙΟΥ 
ΜΕΓΕΘΟΥΣ (POLYBAGS) τεµάχιο 40 

35 ΥΓΡΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 750 ML τεµάχιο 100 

36 
ΣΚΟΝΗ ΞΕΒΟΥΛΩΜΑΤΟΣ ΝΙΠΤΗΡΩΝ ΜΕ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ 
60 ΓΡ.  σακουλάκι 50 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
 Φ.Π.Α. 24%  
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 
  

ΑΔΑ: 6ΔΧΤ7ΛΛ-ΞΚ9
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