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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς  12 Μαρτίου 2021  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ.153230(1117) 
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ   
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
   
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 3  
Πόλη : Κιλκίς  
Ταχ. Κώδ. : 61100  
Πληροφορίες : Φανή Μοσχοβίτου  
Τηλέφωνο : 2341 350175  
Fax : 2341 079700  
e-mail : fa.mosxovitou@kilkis.pkm.gov.gr  

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ  ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΤΟΣ 2021. 
 
Η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς έχοντας υπόψη: 
 
1. Το ν. 3852/2010 (Α’ 87), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

 
2. Το ν. 4412/2016 (Α’ 147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
 
3. Τις διατάξεις του π.δ. 133/2010 (Α’ 226),  «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

4. Το ν. 4270/2014 (Α’ 143), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

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

διατάκτες». 
 
6. Το ν. 4071/2012 (Α’ 85), «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση -  Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 
 

7. Το 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». 
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8. Την αριθμ. οικ. 570607(7712)/16-09-2019 (Αρ.ΦΕΚ. 3475/Τ.Β'/16-09-2019) Απόφαση  
Περιφερειάρχη  Π.Κ.Μ. “Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων 
και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, στους Αντιπεριφερειάρχες, στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα και στους  Προϊστάμενους  Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρεια  Κεντρικής Μακεδονίας”. 

 
9. Την αριθμ.735806(5479)/3-12-2019 (ΦΕΚ 4444/Β/2019) παροχή εξουσιοδότησης 

υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Κιλκίς, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 
10. Το με αρ. πρωτ:οικ. 39178(378) πρωτογενές αίτημα της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού – 

Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Κιλκίς (ΑΔΑΜ:  21REQ008081649), για την προμήθεια 
υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε Κιλκίς και των 
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς για το έτος 2021 από τον φορέα 721 και τον 
Κ.Α.Ε1231 σε βάρος του προϋπολογισμού 2021 της ΠΕ Κιλκίς. 

 
11. Την με αρ. πρωτ. οικ. 39990(1035) (α/α 1629) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και 

εγκεκριμένο αίτημα, η οποία καταχωρήθηκε με αριθμό 1648 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:  Ψ14Ο7ΛΛ-ΥΞΥ και 
ΑΔΑΜ:  21REQ008250578 ). 

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

Εκπαίδευσης του Ν.Κιλκίς για το έτος 2021. 
 
 

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 Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς για το έτος 2021. 

      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. 
 

1. 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. 
  

2. ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την οικονομική προσφορά τους: 
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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: 

1. 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. 

2. πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα 
με το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016. 

3. δηλώνονται οι φορείς προς τους οποίους είναι υπόχρεος ο υποψήφιος για 
καταβολή ασφαλιστικών και φορολογικών εισφορών. 

4.  δηλώνεται ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. 
5. δηλώνεται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους 

της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
6.  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. 

7.  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. 

8. 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. 

 
 

3. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους είτε με κατάθεση είτε 
ταχυδρομικά μέχρι και τις   23 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 π.μ. στο γραφείο 
του Τμήματος Προμηθειών της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού και Ανθρωπίνων Πόρων της 
Π.Ε. Κιλκίς, 1ος όροφος, Αν. Παπανδρέου 3, 61100, Κιλκίς.  
 
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται 
εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής η 
προσφορά θα πρέπει να έχει παραληφθεί από την υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημέρα 
και ώρα, ανεξαρτήτως ημερομηνίας αποστολής, διαφορετικά δε θα ληφθεί υπόψη. 
 
Σε κάθε περίπτωση, στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα αναγράφονται τα ακόλουθα: 
 

Προς: 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας 
Διεύθυνση Οικονομικού Π.Κ.Μ. 

Υποδιεύθυνση Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Κιλκίς 
Τμήμα Προμηθειών 

Ταχ. Διεύθ.: Αν. Παπανδρέου 3, Διοικητήριο, 1ος όροφος Τ.Κ. 61100, Κιλκίς. 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Για την ανάθεση προμήθειας υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες της Περιφερειακής 
Ενότητας Κιλκίς και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς για το έτος 2021. 

 
Οι προσφορές δεσμεύουν τους υποψηφίους για τρεις(3) μήνες από την επομένη της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα 
τηλ.2341350175 και 2341350157  (Υποδ/νση Οικονονικού-Ανθρωπίνων Πόρων., 
Τμήμα Προμηθειών, κα Μοσχοβίτου Φανή και κα Κομπινόγλου Νικολέτα). 
 
Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού 
και Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Κιλκίς και στο διαδικτυακό τόπο της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. 
Κιλκίς: www.pkm.gov.gr/ΠΕ Κιλκίς. 
                                                                          
 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 Χλωρίνη παχύρευστη 1250ml, με άνοιγμα  

ελεγχόμενης ροής,   
300   

2 Καθαριστικό δαπέδων (4lt),  150   

3 Καθαριστικό τζαμιών (750ml),  100   

4 Υγρό  κρεμοσάπουνο χεριών (4lt),  80   

5 Χαρτί κουζίνας μεγάλο 1 kgr,  200   

6 Γάντια latex μέγεθος Μ 

 (κουτί 100 τμχ.)  
70   

8 Σακούλες σκουπιδιών μαύρες 

70Χ100 (τμχ), ΓΙΓΑΣ  
2.500   

9 Σακούλες για σκουπίδια για καλαθάκια 40Χ50 

( πακ.20τμ σε ρολό) 
1.000   

11 Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές με κορδόνι,  

ΝΗΜΑ 350 ΓΡ (πράσινο ή μπλε, όχι  

άσπρο) 

100   

12 Σφουγγαρίστρες βιδωτές 

 Κορδόνι, ΝΗΜΑ 200ΓΡ. 
100   

15 Χαρτί υγείας των 12 ρολών 

 (βάρος ρολού 120gr),  

600 (πακέτα 

των 12 ρολών) 
  

16 Κοντάρι Μεταλλικό 120cm για σφουγγαρίστρα  

(cm 120 x 0,23mm) 
50   

17 Σπογγοπετσέτα ρολλό (14 m μήκος, 32 cm ύψος)   50   
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18  Επιτοίχιες θήκες για κρεμοσάπουνο (500ml)    50   

  ΚΑΘΑΡΗ  

ΑΞΙΑ 
  

  ΑΞΙΑ ΦΠΑ   

  ΣΥΝΟΛΟ   

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο πεδίο του κάθε είδους να προστεθεί αναλυτική περιγραφή του 
προσφερόμενου προϊόντος. 
 
 
                                                                                        Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 

 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΓΙΔΗΣ    

 


