
   

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Σ     ∆ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ  ΤΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 

2018. 

Η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς έχοντας υπόψη: 

1. Το ν.4412/2016 (Α΄147) «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» (Α΄226), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α΄87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του π.δ.80/2016,(Α΄145) «Αναλήψεις υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες».  

5. Το άρθρο 24 του ν.2198/94 (Α΄43) 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 αριθ. πρωτ. 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 ν. 4013/2011, (Α΄204) «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.» 

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 (Β΄335) και 30110(385)/27-1-2017 ( Β΄390) Αποφάσεις 

Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και την 

εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη». 

11. Το άρθρο 6 παρ.14 του ν.4071/2012(Α΄85) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 

αυτοδιοίκηση, την αποκεντρωμένη διοίκηση και την Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

 

  

                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
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12. Την αρ.340/2017(ΑΔΑ:Ω80Θ7ΛΛ-ΒΣΚ) απόφαση του Π.Σ που αφορά την έγκριση του 

προγράμματος προμηθειών της Π.Κ.Μ έτους 2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

13. Την αριθμ.2735/25-06-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία 

καταχωρήθηκε με αρ.2617 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Π.Κ.Μ (ΑΔΑ: 

6ΤΙΙ7ΛΛ-ΚΥΚ & ΑΔΑΜ: 18REQ003320349). 

14. Την αρ.1341/12-06-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 

εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης για την προμήθεια υλικών 

καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε Κιλκίς και των Διευθύνσεων 

Εκπαίδευσης Ν.Κιλκίς για το έτος 2018 από τον φορέα 721 και τον Κ.Α.Ε 1231 σε βάρος του 

προϋπολογισμού 2018 της ΠΕ Κιλκίς. 

15. Την ανάγκη για προμήθεια υλικών καθαριότητας για την ΠΕ Κιλκίς και τις Δ/νσεις 

Εκπαίδευσης του Ν.Κιλκίς. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

        ότι προτίθεται  να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης,  για την ανάθεση 

της προµήθειας υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας 

Κιλκίς και των ∆/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς για το έτος 2018. 

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

6.000,00 €  συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α ή 4.838,70 € χωρίς Φ.Π.Α.  

      Κριτήριο  αξιολόγησης αποτελεί η χαµηλότερη τιµή. 

     

 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

       Η οικονοµική προσφορά  των υποψηφίων θα γίνει σύµφωνα µε το παρακάτω 
υπόδειγµα. Φόροι, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση, καθώς και κάθε 
άλλη δαπάνη µη ρητά καθοριζόµενη  από την παρούσα , επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα 
πρέπει να συνυπολογισθεί στην προσφορά του. 

       Προσφορά, που θα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

       Η προσφορά θα πρέπει να περιλαµβάνει το σύνολο των υλικών καθαριότητας που 
αναγράφονται στον πίνακα. 

     

                                     4. ΛΟΙΠΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι συµµετέχοντες πρέπει να προσκοµίσουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται 
ότι: 

   Α. ∆εν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για τα αδικήµατα της απάτης, 
δωροδοκίας, υπεξαίρεσης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, εκβίασης, 
συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες ή από κάποια από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικά µε την 
άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
Β. ∆εν τελούν υπό πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση  εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης, ότι 
δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 

Γ.  Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο. 

∆.  Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµεροι. 



   

Ε. Θα προσκοµίσουν τα πιστοποιητικά και έγγραφα, όταν τους ζητηθούν, προκειµένου να 
αποδείξουν την ακρίβεια των δηλωθέντων. 
Τα παραπάνω θα περιλαµβάνονται στο Φάκελο δικαιολογητικών του υποψηφίου. 

 

   

                                                5.ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

      Οι ενδιαφερόµενοι  µπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισµένο φάκελο 
µέχρι και τις 13-07-2018 και ώρα 14.30 µ.µ.  στα γραφεία του Τµήµατος Προµηθειών της 
Υποδ/νσης  Οικονοµικού-Ανθρωπίνων Πόρων της ΠΕ Κιλκίς, Αν. Παπανδρέου 3, 61100, 
Κιλκίς. 

      Οι προσφορές δεσµεύουν τους υποψηφίους για τρεις(3) µήνες από την εποµένη της 
καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών. 

      Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα εξής 
τηλέφωνα: .23413 50157, 50172 (Υποδ/νση Οικον.-Ανθ. Πόρων, Τµήµα Προµηθειών, κα 
Κοµπινόγλου Νικολέτα και κα Χαραλαµπίδου Σοφία). 

 

 

 

                                                                        Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ 

 

 

                                                                                        ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΒΕΡΓΙ∆ΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 

 

Α/Α                 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ   ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

      ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

     ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 Χλωρίνη παχύρευστη 1250ml, µε άνοιγµα 

 ελεγχόµενης ροής 
450   

2 Καθαριστικό δαπέδων (4lt) 100   

3 Καθαριστικό τζαµιών (750ml) 250   

4 Υγρό  κρεµοσάπουνο χεριών (4lt) 30   

5 Χαρτί κουζίνας µεγάλο 1 kgr 250   

6 Γάντια latex µέγεθος Μ (κουτί 100 τµχ.)  40   

 7 Γάντια latex µέγεθος L (κουτί 100 τµχ.) 

 
80   

8 Σακούλες σκουπιδιών µαύρες 70Χ100 (τµχ)   2500   

9 Σακούλες για σκουπίδιαγια σκουπίδιαγια σκουπίδιαγια σκουπίδια για καλαθάκια 40Χ50 

( πακ.20τµ) 

150 

 
  

10 Σκούπα βεντάλια µε κοντάρι 50   

11 Σφουγγαρίστρες επαγγελµατικές µε κορδόνι   80   

12 Σφουγγαρίστρες βιδωτές κορδόνι 

 
100   

13 Σφουγγάρια καθαρισµού (κουζίνας)  

12Χ7Χ2,7 
250   

14 Πιγκάλ λευκό ανοιχτό 50   

15 Φαράσι µε κοντάρι 30   

16 Παρκετέζα (80cm) µε βάση και κοντάρι 15   

17 Ανταλλακτικά παρκετέζας (80cm)  30   

18 Χαρτί υγείας των 12 ρολών (βάρος ρολού 120gr)  100   

19 Σπρέι για άλατα (750ml) 50   

20 ∆ιάλυµα υδροχλωρικού οξέος (450 ml) 50   

21 Σπρέι για ανοξείδωτα (500ml) 15   



   

22 Στραγγιστήρι για επαγγελµατικό κουβά 15   

  ΚΑΘΑΡΗ  

ΑΞΙΑ 
  

  ΑΞΙΑ ΦΠΑ   

  ΣΥΝΟΛΟ   

 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο πεδίο του κάθε είδους να προστεθεί αναλυτική περιγραφή του προσφερόμενου 

προϊόντος.  

 

 


