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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Κιλκίς  20/07/2017  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 287052/2342  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ –    

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ   

   

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 3  

Πόλη : Κιλκίς  

Ταχ. Κώδ. : 61100  

Πληροφορίες : Ν.Κομπινόγλου  

Τηλέφωνο : 2341 350157  

Fax : 2341 079700  
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
 

Η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς έχοντας υπόψη: 
 

1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 

(ΦΕΚ226/Α/10), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ87/Α/10), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016,ΦΕΚ-145/Α/5-8-2016 «Αναλήψεις υποχρεώσεων από 

τους διατάκτες».  

5. Το άρθρο 24 του Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43/Α΄/22-3-94 ) σχετικά με την παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. 

6. Τις διατάξεις του Ν.1642/86 περί Φ.Π.Α.  

7. Την με αριθμό 2024709/601/0026/8-4-98 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Περί 

καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες». 

8. Τις διατάξεις του N.4013/2011-ΦΕΚ204/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.» 
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9. Την με αριθ.35130/739/11-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών  «περί 

αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση 

έργων.  

10.  Τις αριθ.30140(386)/8-2-2017 (ΦΕΚ Β΄335) και 30110(385)/27-1-2017 (ΦΕΚ Β΄390) 

Αποφάσεις Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 

και την εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη». 

11. Την 2319/2016 (ΑΔΑ:Ω3Ψ57ΛΛ-ΡΩ7) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης 

Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της ΠΕ Κιλκίς για το έτος 

2017. 

12. Τα με αριθ. πρωτ.82371/254/2-3-2017 (ΑΔΑΜ:17REQ005864147) και 83022/256/3-3-

2017 (ΑΔΑΜ:17REQ005866860) Πρωτογενή αιτήματα. 

13. Τις 187972/1368/12-5-2017 (α/α καταχ.2110), 187981/1369/12-5-2017 (α/α καταχ. 

2115), 187991/1370/12-5-2017 (α/α καταχ.2118) και 187997/1371/12-5-2017 (α/α καταχ. 

2111) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης, οι οποίες καταχωρήθηκαν στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 

Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: ΩΘΒΗ7ΛΛ-ΜΛΓ, 6ΘΤΝ7ΛΛ-62Ξ, ΩΑΞΖ7ΛΛ-7ΛΟ 

και Ω8ΛΧ7ΛΛ-1Α1 αντίστοιχα). 

14. Τα με ΑΔΑΜ 17REQ001720192, 17REQ001605094, 17REQ001605420 και 

17REQ001605613 Εγκεκριμένα αιτήματα. 

15. Τις  402/21-3-2017 (ΑΔΑ: 66ΥΟ7ΛΛ-ΧΩΚ) και 403/21-3-2017 ΑΔΑ: 7Χ367ΛΛ-ΦΓΚ) 

αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, με τις οποίες εγκρίνονται η διάθεση πίστωσης για 

α)την προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών συστημάτων αλουμινίου στο ιατρείο-

εξεταστήριο της Δ.Δ.Υ.Κ.Μ. Κιλκίς και β)την προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων 

αλουμινίου στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Κιλκίς, από τον φορέα 721 και τους Κ.Α.Ε 0851.01 & 1311.01 σε 

βάρος του προϋπολογισμού 2017 της ΠΕ Κιλκίς. 

16. Το αριθ.286289/752/11-07-2017 έγγραφο του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη που 

αφορά τα στοιχεία για τα απαιτούμενα υλικά και τις εργασίες (αναλυτική περιγραφή) που 

πρέπει να γίνουν καθώς και τον προϋπολογισμό της μελέτης.   
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 

ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια και 

τοποθέτηση διαχωριστικών αλουμινίου όπως παρακάτω: 

Πίνακας Α 

�15,71 τ.μ. συστημάτων αλουμινίου (5,61μ.τρεχούμενα χ 2,8μ.ύψος, με θερμογέφυρα και 

διπλό τζάμι, μία πόρτα), συνολικού προϋπολογισμού 2.300€ (με ΦΠΑ 24%), αναλυτικά δε 

1.600€ (για την προμήθεια) και 700€ (για την τοποθέτηση), για την διαμόρφωση του ιατρείου-

εξεταστηρίου της Δ.Δ.Υ.Κ.Μ.Κιλκίς (ισόγειο κτιρίου Π.Ε.Κιλκίς). 

Πίνακας Β 

�95,79 τ.μ. συστημάτων αλουμινίου (34,21μ.τρεχούμενα χ 2,8μ.ύψος, με θερμογέφυρα και 

διπλό τζάμι αμμοβολής, με βάση 70εκ.ξυλοεπένδυσης, οκτώ πόρτες), συνολικού 

προϋπολογισμού 14.730€ (με ΦΠΑ 24%), αναλυτικά δε 9.500€ (για την προμήθεια) και 5.230€ 

(για την τοποθέτηση), για την διαμόρφωση του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Κιλκίς (2
ος

 όροφος κτιρίου Π.Ε.Κιλκίς). 
 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 

17.030,00 € με ΦΠΑ 24%. 
 

Κριτήριο αξιολόγησης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή. 
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Μειοδότης είναι αυτός  που προσφέρει την χαμηλότερη συνολική προσφορά (Πίνακες Α+Β). 
 

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής συμμετοχής.  

 

Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π.Κ.Μ.- ΠΕ Κιλκίς και συγκεκριμένα το Φ. 721 Κ.Α.Ε. 

0851.01 και 1311.01. 
 

 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Ε.Κιλκίς και στον ιστότοπο της 

Διαύγειας. 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν: 

α) Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα. 

β) Συνεταιρισμοί. 

γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την οικονομική προσφορά τους: 
 

1.Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του 

άρθρου 79, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο οικονομικός φορέας: 

α) δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 

για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλειστούν από τη 

συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το 

άρθρο 75 του Ν. 4412/2016. 
 

γ) δηλώνονται οι φορείς προς τους οποίους είναι υπόχρεος ο υποψήφιος για καταβολή 

ασφαλιστικών εισφορών. 
 

δ) δηλώνεται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
 

ε) δηλώνεται ότι δεν υφίσταται καμία προσπάθεια εκ μέρους του οικονομικού φορέα 

για στρέβλωση του ανταγωνισμού και δεν υπάρχει κατάσταση σύγκρουσης 

συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016. 
 

στ) δηλώνεται ότι δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 

των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στο Ν. 4412/2016. 
 

ζ) Δηλώνεται ότι είναι σε θέση να προσκομίσει ανά πάσα στιγμή, εφόσον ζητηθεί από 

την αναθέτουσα αρχή, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 

79 του Ν. 4412/2016. 
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2. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού 

προσώπου. 

 

3. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους. 
 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά, υποβάλουν τα παραπάνω 

κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο 

μέχρι και 31-07-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ., στο γραφείο του Τμήματος 

Προμηθειών της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού - Ανθρωπίνων Πόρων της ΠΕ Κιλκίς, 1ος όροφος, 

Αν. Παπανδρέου 3, 61100, Κιλκίς. 
 

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται 

εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 

2341350157 (Τμήμα Προμηθειών, κα Κομπινόγλου Νικολέτα). 

 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται κάθε μήνα με την προσκόμιση των Δελτίων Παροχής 

Υπηρεσιών και αναλυτική κατάσταση διακινούμενης αλληλογραφίας, για τον αντίστοιχο 

δεδουλευμένο μήνα και αφού υπογραφεί το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών 

από την αρμόδια επιτροπή. 

 

Για κάθε Δ.Π.Υ. ο ανάδοχος θα προσκομίζει μοναδικού αριθμού πρωτοκόλλου ΑΦΕ και 

μοναδικού αριθμού πρωτοκόλλου ασφαλιστική ενημερότητα από τον ασφαλιστικό φορέα. 

 

Όλες οι νόμιμες κρατήσεις, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, θα βαρύνουν τον ανάδοχο.  

 

 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ 

 
 

 

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΓΙΔΗΣ 
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