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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 2020, προϋπολογισθείσας 

δαπάνης 5.500 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 π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες” 

4. 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. 

5. 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) 

6. 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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7. 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» 

8. 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). 

9. Την αρ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2482/3-9-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (Υ.Ο.∆.∆. 

708/9-9-2019) σχετικά µε τον Ορισµό Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τοµέων ευθύνης στους 

θεµατικούς αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας. 

10. Την αριθ. 570607(7712)/12-9-2019 (Β’3475) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 

σχετικά µε τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων και την εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή 

Περιφερειάρχη». 

11. Την µε α/α 271/2020 (Α∆Α: Ψ∆ΩΧ7ΛΛ-Β1Η, Α∆ΑΜ: 20REQ006129832) Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης, που καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής µε α/α 466 (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 2020. 

Κριτήριο ανάθεσης είναι πλέον συµφέρουσα οικονοµική προσφορά βάσει τιµής. 

Συνολικός προϋπολογισµός δαπάνης ποσού 5.500 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 2020. 

 

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 «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» θα περιέχει τα 

παρακάτω δικαιολογητικά: 
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1. Υπεύθυνη ∆ήλωση εκ µέρους του οικονοµικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή 

σε περίπτωση νοµικού προσώπου εκ µέρους του νοµίµου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην 

περίπτωση 79Α του Ν. 4412/2016 (ο νόµιµος εκπρόσωπος σύµφωνα µε το ισχύον καταστατικό ή το 

πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ή το αρµοδίως 

εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 

συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης), στην οποία να δηλώνονται τα 

ακόλουθα:  

• Ότι ο οικονοµικός φορέας:  

α) ∆εν εµπίπτει σε κάποιον από τους Λόγους Αποκλεισµού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016.  

β) ∆εν έχει αποκλεισθεί από δηµόσιες συµβάσεις βάσει του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016. 

γ) Εφαρµόζει απαρέγκλιτα το σύνολο των διατάξεων που προβλέπονται από το άρθρο 18, παρ. 

2 του Ν. 4412/2016 και αφορά στις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νοµοθεσίας. 

δ) Αποδέχεται πλήρως όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 

• Η προέλευση των υλικών και η σχετική έγκρισή τους για χρήση στην ελληνική αγορά. 

 

Η ανωτέρω ∆ήλωση γίνεται δεκτή εφόσον έχει συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της 

παρούσας Πρόσκλησης. 

 

Σηµείωση: Η περίπτωση (α) της ως άνω Υπεύθυνης ∆ήλωσης αφορά: 

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

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

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

µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

− Στις περιπτώσεις των Συνεταιρισµών τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

2. 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), το οποίο πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, 

άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 

µήνες πριν από την υποβολή του. 

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

προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, το οποίο πρέπει να είναι εν 

ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος 

ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του 

4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, ή της επαγγελµατικής οργάνωσης, µε 

ηµεροµηνία έκδοσης το αργότερο τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή του, µε το 

οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους. 
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5. Τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης, σε περίπτωση νοµικού προσώπου, τα οποία 

γίνονται δεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή τους. 

 

Επισηµαίνεται ότι: 

1. Τα  έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). 

Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, µπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε 

απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά 

τους. 

2. Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα ως άνω δικαιολογητικά για 

κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. 

 

Ο φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» θα περιλαµβάνει τα κάτωθι: 

 

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  όπως 

περιγράφονται σε αυτό, 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. 

 

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 διατηρεί το 

δικαίωµα, σε περίπτωση ολοκλήρωσης του ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας 

των Υπηρεσιών της, να προµηθευτεί µικρότερες ποσότητες από κάποια είδη, χωρίς να υφίσταται 

υποχρέωση εξάντλησης του συµβατικού τιµήµατος.  

 

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 Παρασκευή 7/2/2020 και ώρα 14:30 
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πµ. Προσφορές που θα περιέλθουν στην Υπηρεσία µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα δεν θα 

γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται. 

 

Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής, δεν λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία αποστολής ή η 

σφραγίδα του ταχυδροµείου, αλλά η πραγµατική ηµεροµηνία παραλαβής του φακέλου. 

 

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.  Π
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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 40 

5 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ 400 gr τεµάχιο 20 

6 
ΚΑ∆ΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΠΑΝΙΟΥ 10 LT ΜΕ 
ΠΕΝΤΑΛ τεµάχιο 3 

7 ΣΚΟΥΠΑ ΦΑΡ∆ΙΑ τεµάχιο 15 

8 ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟ τεµάχιο 7 

9 ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΙΛΟ ΠΑΣΟ τεµάχιο 5 

10 ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΧΟΝΤΡΟ ΠΑΣΟ τεµάχιο 5 

11 ΒΕΤΕΧ ΣΕ ΡΟΛΟ 10Μ τεµάχιο 5 

12 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΟΥΒΑΣ ΑΠΛΟΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ τεµάχιο 2 

13 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΙΚΡΟ τεµάχιο 50 

14 ΚΑΛΑΘΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ τεµάχιο 2 

15 ΠΙΓΚΑΛ WC ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ τεµάχιο 7 

16 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 80Χ60 κιλό 220 

17 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 1,10Χ80 κιλό 220 

18 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΛΕΥΚΕΣ 50Χ50 ρολό 450 

19 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 750 ML ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ τεµάχιο 5 

20 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 600 ΓΡΜ Χ 12 (∆Ω∆ΕΚΑ∆Α) τεµάχιο(12άδα) 140 

21 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 200 ΓΡΜ (απλό) τεµάχιο 800 

22 
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 450 ΓΡΜ (επαγγελµ.) Χ 12 
(∆Ω∆ΕΚΑ∆Α) τεµάχιο (12άδα) 100 

23 
ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΡΟΛΟ 450 ΓΡΜ Χ 12 
(∆Ω∆ΕΚΑ∆Α) τεµάχιο(12άδα) 40 

24 
ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 4lt τεµάχιο (4lt) 100 

25 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4lt τεµάχιο (4lt) 120 

26 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ (µε άρωµα) 4lt τεµάχιο (4lt) 60 

27 
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 
4lt τεµάχιο (4lt) 60 

28 ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡ. ΠΙΑΤΩΝ 4lt τεµάχιο (4lt) 50 

29 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ (φωτιστικό) τεµάχιο 50 

30 ΚΕΖΑΠ λίτρο 50 

31 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Medium) κουτί 30 

32 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ZIPPER ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ 
Α4 τεµάχιο 300 

33 ΥΓΡΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 750 ML τεµάχιο 100 

34 
ΣΚΟΝΗ ΞΕΒΟΥΛΩΜΑΤΟΣ ΝΙΠΤΗΡΩΝ ΜΕ ΚΡΥΟ 
ΝΕΡΟ 60 ΓΡ.  σακουλάκι 40 

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

 


