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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 

Βέροια  15 Απριλίου 2021 

Αρ. Πρωτ 

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

Ταχ.Δ/νση:       Μητροπόλεως 44 
Ταχ.Κώδικας:  59132, Βέροια 
Πληροφορίες:  Κ. Δεληγιάννης  
Τηλέφωνο:       23313 50186 
Telefax:             23313 50227 
URL:                  www.pkm.gov.gr  
E-mail:               deligiannis.k@imathia.pkm.gov.gr  

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 2021, 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (CPV: 

39830000-9)» 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

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

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302./τ. Β΄/ 30-12-2016), με τις 

οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

(Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ. Α΄/ 27-12-2010). 

3. Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

4. Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

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

http://www.pkm.gov.gr/
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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 Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

7. Την με αρ. 57654/23-5-2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

8. Το Ν. 4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 

318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις», άρθρο 1 και άρθρο 3 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014). 

9. Το άρθρο 5 παρ. 19 του Ν. 4623/2019 (Α’ 134) «Στις περιφέρειες, ως «αρμόδια υπηρεσία» 

κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α΄147) για ποσά έως 

είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, νοείται ο περιφερειάρχης και σε κάθε άλλη 

περίπτωση η οικονομική επιτροπή. 

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

σχετικά με την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και την εξουσιοδότηση υπογραφής ¨Με εντολή 

Αντιπεριφερειάρχη¨ 

11. Την αρ. Γ.Π.Κ.Μ./ΟΙ.2482/9-9-2019 ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 

(Υ.Ο.Δ.Δ 708/9-9-2019) σχετικά με τον ορισμό Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων 

ευθύνης στους θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας  

12. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή 

Ενότητα Ημαθίας για το οικονομικό έτος 2021 (αρ. απόφ. Περιφ. Συμβ.: 69/2020, ΑΔΑ: 

ΩΑΝΡ7ΛΛ-Τ5Λ). 

13. Την αρ 14/2021 απόφαση (ΑΔΑ:6ΤΘ67ΛΛ-ΝΩΙ) « Έγκριση προγράμματος εκτελέσεων 

Προμηθειών της ΠΚΜ έτους 2021 πρόγραμμα των προμηθειών».  

14. Το αρ. 688390(6099)/14-12-2020 Αίτημα για έγκρισης διάθεσης πίστωσης  με 

ΑΔΑ:(20REQ007848478) 

15. Την με α/α 488/2021 (ΑΔΑ: ΩΖ3ΓΛΛ-ΩΗΧ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, που 

καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής με α/α 719 στο Βιβλίο 

Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμών (ΚΑΕ 02.721.1231.01) 

 

 

 

 

 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4412%2F2016
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ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 

 

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 Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας, 

έτους 2021 

Κριτήριο ανάθεσης είναι πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής. 

Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης ποσού 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ 24% και όλων των νόμιμων κρατήσεων. 

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

Δεκεμβρίου 2021, με δυνατότητα παράτασης έως 3 μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως του 

φυσικού η οικονομικού αντικειμένου , σε κάθε περίπτωση εντός του ανωτέρου 

χρονικού διαστήματος  

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

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

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

με ημερομηνία έκδοσης 3 μήνες το αργότερο πριν από την δημοσίευση της παρούσας 

πρόσκλησης  

2. Υπεύθυνη Δήλωση 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) Δεν εμπίπτει σε κάποιον από τους Λόγους Αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 

του Ν. 4412/2016.  

β) Δεν 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. 
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       ε)Τα προμηθευόμενα υλικά έχουν σχετική έγκρισή  για χρήση στην ελληνική αγορά. 

Η ανωτέρω Δήλωση γίνεται δεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 

της παρούσας Πρόσκλησης. 

Σημείωση: Η περίπτωση (α) της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης 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 Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς 

και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

− Στις περιπτώσεις των Συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

6.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. 

 

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 3000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α 24%. Δεκτές 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 

μεγαλύτερες ή μικρότερές ποσότητες με τις τιμές της σύμβασης, κάποιων η όλων εκ των 

επιμέρους ειδών του Πίνακα του Παραρτήματος, εντός των ορίων του συνολικού συμβατικού 

τιμήματος.  
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ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

 

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.  

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

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

Οικονομικού-Ανθρωπίνων Πόρων, Μητροπόλεως 44, ισόγειο ως την  Τετάρτη 21  Απριλίου 

2021. 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 είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής 

http://imathia.pkm.gov.gr. 

 

 

 

 

 

                                                                             Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ημαθίας 

 

          Κ. Καλαϊτζίδης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. 
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1 
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΠΑΝΙΟΥ 10 LT ΜΕ 
ΠΕΝΤΑΛ τεμάχιο 3   

2 ΣΚΟΥΠΑ ΦΑΡΔΙΑ τεμάχιο 7   

3 ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ τεμάχιο 7   

4 ΒΕΤΕΧ ΣΕ ΡΟΛΟ 10Μ τεμάχιο 2   

5 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΙΚΡΟ τεμάχιο 50   

6 ΚΑΛΑΘΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ τεμάχιο 2   

7 ΠΙΓΚΑΛ WC ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ τεμάχιο 3   

8 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 600 ΓΡΜ Χ 12 (ΔΩΔΕΚΑΔΑ) τεμάχιο(12άδα) 140   

9 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 200 ΓΡΜ (απλό) τεμάχιο 400   

10 
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 450 ΓΡΜ (επαγγελμ.) Χ 12 
(ΔΩΔΕΚΑΔΑ) τεμάχιο (12άδα) 60   

11 
ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΡΟΛΟ 450 ΓΡΜ Χ 12 
(ΔΩΔΕΚΑΔΑ) τεμάχιο(12άδα) 20   

12 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ (με άρωμα) 4lt τεμάχιο (4lt) 60   
13 ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡ. ΠΙΑΤΩΝ 4lt τεμάχιο (4lt) 20   

14 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ (φωτιστικό) τεμάχιο 30   
15 ΚΕΖΑΠ λίτρο 20   

16 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Medium ή Large ) κουτί 5   

17 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ZIPPER ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ 
Α4 τεμάχιο 300   

18 ΥΓΡΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 750 ML τεμάχιο 20   

19 
ΣΚΟΝΗ ΞΕΒΟΥΛΩΜΑΤΟΣ ΝΙΠΤΗΡΩΝ ΜΕ ΚΡΥΟ 
ΝΕΡΟ 60 ΓΡ.  σακουλάκι 20   

20 ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΥΓΡΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 4lt Τεμάχιο(4lt) 15   

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ   
ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  
 

 

 

 

 

     

 

 

              


