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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΜΙΑΣ & 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ 

 

            Βέροια           28.07.2022 

   Αρ. Πρωτ.:  οικ. 546664  ( 19708 )               

                           

Ταχ.Δ/νση:       Μητροπόλεως 44 
Ταχ.Κώδικας:  59132, Βέροια 
Πληροφορίες:   
Τηλέφωνο:       2331350 146, 145              
    
 E-mail:             daokima@imathia.pkm.gov.gr  

ΠΡΟΣ: ORIENGE TS 
( με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο  
  aele@oriengets.gr ) 

 
Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας 

               και εγκατάστασης ανταλλακτικών φωτοτυπικού  SHARP MX-M266NV,      

               προϋπολογισθείσας  δαπάνης 450 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  

 

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. 

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. την με αρ. 76928/9-7-2021 (Β’ 3075/13-7-2021) Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ)», 
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7. 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). 

8. Την αρ. 72217(1346)/7-2-2022 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ Β’458) 

«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή 

εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ». 

9. Την με αριθμ. πρωτ. Δ.2.1.5/Φ.6.1.3/418337(1503) Γνωμάτευση- Τεχνική Έκθεση του 

Τμήματος Διαφάνειας κ Υποστήριξης Συστημάτων Π.Ε Ημαθίας 

10. Την με α/α 3048/14-7-22(ΑΔΑ: 65Μ47ΛΛ-ΨΘΜ, ΑΔΑΜ: 22REQ010938406 2022-07-15) 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΚΑΕ 02.721.0869.01 κ ΚΑΕ 02.721.1329.01). 

 

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ  

Να καταθέσετε προσφορά για την προμήθεια κ εγκατάσταση ανταλλακτικών φωτοτυπικού  

    SHARP MX-M266NV, προϋπολογισθείσας δαπάνης 450 ευρώ συμπεριλαμβανομένου  

    ΦΠΑ 24%.  

  

 Στον φάκελο προσφοράς θα αναγράφονται τα στοιχεία σας καθώς και η φράση «Προσφορά  

                 για την προμήθεια κ εγκατάσταση ανταλλακτικών φωτοτυπικού SHARP MX-M266NV».  

                 Η προσφορά θα περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

 

1. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνετε ότι η εταιρεία σας:  

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. 

 

Η ανωτέρω Δήλωση γίνεται δεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

παρούσας Πρόσκλησης. 

 

2. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, 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. 
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3. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 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 σας σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμα σας. 

5. Οικονομική Προσφορά για τα ζητούμενα είδη – παροχή εργασίας, η οποία θα 

περιλαμβάνει την τιμή ανά μονάδα μέτρησης (τεμάχιο), καθώς και τη συνολική τιμή, χωρίς και με 

ΦΠΑ. Η συνολική τιμή δεν πρέπει να υπερβαίνει το ύψος του προϋπολογισμού που έχει 

καθοριστεί με την παρούσα Πρόσκληση.  

 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. 

Η προσφορά πρέπει να κατατεθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, Διεύθυνση Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Μητροπόλεως 44, γραφείο 6, 3ος όροφος, μέχρι και την                   

Πέμπτη 4 Αυγούστου 2022   και ώρα 14:30 πμ. 

Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην Ιστοσελίδα της ΠΕ Ημαθίας 

(imathia.pkm.gov.gr). 

 

 
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ 
 
 

 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ 
 
 




