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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ                     Σέρρες, 12  Ιουλίου 2018 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 345733(3043)                             
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΑΝΘΡΩΠ. ΠΟΡΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

  Ταχ. ∆/νση : Κων.Καραµανλή 36 (∆ιοικητήριο) 
Πόλη : Σέρρες 
Ταχ. Κώδ. : 62110 
Πληροφορίες : Κ.Αγγελίδης 
Τηλέφωνο : 2321350357 
Fax : 2321350458 
e-mail : aggelidis@serres.pkm.gov.gr 

 
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.464,00€, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ΓΙΑ ΡΟΥΧΑ  ΚΑΙ  640,00€, 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ΓΙΑ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ. 
 
 
 
Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών έχοντας υπόψη: 

 
1.   Το ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 
2.   Τις  διατάξεις  του  Π.∆.133/2010 (ΦΕΚ 226/Α/27-12-2010)     «Οργανισµός της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3.   Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016, (ΦΕΚΑ’ 145/2016) «Αναλήψεις υποχρεώσεων 
από τους διατάκτες». 
4.   Τις διατάξεις του  ν.4412/2016   (ΦΕΚ  Α  147/8-8-2016)   «∆ηµόσιες  Συµβάσεις   
Έργων,   Προµηθειών   και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)». 
5.   Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/28-6-2014) «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής 
∆ιαχείρισης και Εποπτείας» 
6.   Την υπ’αριθµ.30110/385/25-01-2017 (ΦΕΚ 390/Β/10-2-2017) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στους 
Αντιπεριφερειάρχες, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
7. Την αρ.340/25/19-12-2017 (Α∆Α:Ω80Θ7ΛΛ-ΒΣΚ) απόφαση του Π.Σ που αφορά την 
έγκριση του προγράµµατος προµηθειών της Π.Κ.Μ έτους 2018, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 
8.   Την αριθµ.2040831/14806/0022/24-06-1993 (Β΄497) Απόφαση «Χορήγηση 
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ειδών ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους του Μηχανικού εξοπλισµού των 
Νοµαρχιακών Ταµείων», όπως αυτή τροποποιήθηκε µε  τις αριθ. 
2041405/4678/0022/24-06-1994 (Β΄ 535), 2/73931/0022/13-10-1999 (Β΄ 1957) 
και 2/1882/0022/25-02-2002 (Β΄ 320) Αποφάσεις. 
9. Το µε αρ. πρωτ. οικ.194674/1393/23-04-2018 πρωτογενές αίτηµα της Υποδ/νσης 
Τεχνικών Έργων (Α∆ΑΜ: 18REQ003001897) 
10. Την αριθµ. 1132/21/22-5-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
(Α∆Α:Ω0ΨΗ7ΛΛ-2ΣΝ), µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης για την 
πληρωµή προµήθειας ειδών ατοµικής προστασίας των υπαλλήλων του τµήµατος 
εργοταξίων της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών ΄Εργων της Π.Ε Σερρών για το έτος 2018, 
από τον φορέα  721   και τον Κ.Α.Ε  1421.α.01     και φορέα 721 και τον Κ.Α.Ε 
1423.α.01 σε βάρος του προϋπολογισµού 2018 της ΠΕ Σερρών. 
11. Την αριθµ. 287236(2535)/12-06-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία 
καταχωρήθηκε µε αριθµό 2464 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Α∆Α: Ω8ΛΘ7ΛΛ-Υ3Τ & Α∆ΑΜ: 
18REQ003247708), για τα ρούχα. 
12. Την αριθµ. 287231(2530)/12-06-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία 
καταχωρήθηκε µε αριθµό 2466 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Α∆Α: ΩΜΦΠ7ΛΛ-6Τ5 & Α∆ΑΜ: 
18REQ003247867), για τα υποδήµατα. 
13. Την  ανάγκη  για  προµήθεια  χειµερινών ειδών  ατοµικής  προστασίας  των  
δικαιούχων υπαλλήλων  της Υποδιεύθυνσης Τ.Ε της Π.Ε Σερρών για το έτος 2018. 
 
 
 
 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 
 
 
ότι προτίθεται  να προβεί στην  προµήθεια χ ε ι µ ε ρ ι ν ώ ν  ειδών ατοµικής 
προστασίας των δικαιούχων υπαλλήλων της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε Σερρών για το έτος 2018, µε διαδικασία απευθείας ανάθεσης του αρ. 118 του 
Ν.4412/2016, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό 
των 3.104,00 ευρώ - 2.464,00 ευρώ για προµήθεια ρούχων (ΚΑΕ 1421) και 640,00 
ευρώ για υποδήµατα (ΚΑΕ 1423)- συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%. 

 
Κριτήριο  αξιολόγησης αποτελεί η χαµηλότερη τιµή. 

 
Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α.Ε. 1421 (προµήθεια ιµατισµού, υφασµάτων και 
συναφών υλικών) και 1423 (προµήθεια ειδών υπόδησης) του φορέα 721, οικονοµικού 
έτους 2018. 

 
Στους  πίνακες  που  ακολουθούν  περιγράφονται  τα  προς  προµήθεια  είδη  και 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ 
ΥΠΟ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΡΙΘΜ. 2040831/14806/0022/24-06-1993 (Β΄497) ΑΠΟΦΑΣΗ,  ΟΠΩΣ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ. 
(ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 2.464,00 €, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%). 

 
 
 
 
 
 
Α/Α 

 
 

ΕΙ∆ΟΣ 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(τεµ.) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 
    ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

 
 

1 
Παντελόνι εργασίας  

75/25 τύπου BARATHEA 
 

 
 

16 

  

 
 

2 

 
Πουλόβερ µάλλινο µε µανίκι 

τύπου ζιβάγκο ή V βάρους 500gr 

 
 

16 

  

 
 

3 
Ζεύγος γάντια από χοιρινό 

δέρµα µε εσωτερική επένδυση 
φανέλα 

 
 

16 

  

 
 

4 

 
Σακάκι τύπου τζάκετ από 

ύφασµα 

 
 

8 

  

 
 

5 

 
 

Πηλήκιο 

 
 

8 

  

    
ΦΠΑ  

   ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΦΠΑ 

 

 
 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα πεδία που απαιτούνται τιµές θα συµπληρώνονται ολογράφως και 
αριθµητικώς µε 2 δεκαδικά ψηφία
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΥΠΟ∆ΗΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ 
ΥΠΟ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ.2040831/14806/0022/24-06-1993 (Β΄497) ΑΠΟΦΑΣΗ, ΟΠΩΣ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ. 
(ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 640,00 €, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%). 

 
 

 
 
 
 
 
Α/Α 

 
 

ΕΙ∆ΟΣ 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ        
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ζεύγη) 

ΤΙΜΗ 
ΖΕΥΓΟΥΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

 
 

1 
Ζεύγος µποτάκια δερµάτινα, 
αδιάβροχα, µε σόλα από κρέπ 

ή λάστιχο 

 
 

8 

  

    
ΦΠΑ 

 

   ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΦΠΑ 

 

 
 
 
 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα πεδία που απαιτούνται τιµές θα συµπληρώνονται ολογράφως και 
αριθµητικώς µε 2 δεκαδικά ψηφία 
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                                    ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι συµµετέχοντες µπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε α) για τα είδη του 
Πίνακα 1, είτε β) για τα είδη του Πίνακα 2, είτε γ) για τα είδη και των δύο 
πινάκων (α. είδη ατοµικής προστασίας – ιµατισµός και β. είδη ατοµικής 
προστασίας – υποδήµατα). ∆εν γίνεται δεκτή προσφορά για µέρος των υλικών. Οι 
φάκελοι κάθε προσφοράς θα πρέπει να είναι σφραγισµένοι και να φέρουν την 
επωνυµία και τη διεύθυνση του υποψηφίου, την ένδειξη «προσφορά  για είδη 
ατοµικής προστασίας – ιµατισµός για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
µε αρ. πρωτ. 345733(3043)/12-7-2018» ή «προσφορά  για είδη ατοµικής 
προστασίας – υποδήµατα για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε αρ. 
πρωτ. 345733(3043)/12-7-2018» ή «προσφορά  για είδη ατοµικής προστασίας – 
ιµατισµός και υποδήµατα για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε αρ. 
πρωτ. 345733(3043)/12-7-2018».Ο κάθε φάκελος θα περιλαµβάνει δύο 
υποφακέλους  µε την ένδειξη «δικαιολογητικά» και «οικονοµική προσφορά» 
αντιστοίχως. 
 

ΛΟΙΠΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
    Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσκοµίσουν εντός  του  υποφακέλου  
«δικαιολογητ ικά», του φακέλου προσφοράς τους, υπεύθυνη δήλωση του 
Νόµου 1599/1986 - η οποία υπογράφεται από τον υποψήφιο ανάδοχο ή, σε 
περίπτωση εταιρίας, από τον νόµιµο εκπρόσωπο - στην οποία να αναφέρεται ότι: 

 
ότι µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς του α) δεν έχει καταδικαστεί 
µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 73 
του Ν. 4412/2016 ή για οποιοδήποτε άλλο αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής του δραστηριότητας, β)δεν τελεί υπό πτώχευση ή εξυγίανση ή 
ειδική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση (ή άλλες καταστάσεις του αρ. 73 
παρ. 4 περ. γ)είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο, δ) είναι ασφαλιστικά 
και ε) φορολογικά ενήµερος, και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της 
παρούσας πρόσκλησης. 
 

          Τα αποδεικτικά µέσα  (πιστοποιητικά  και  έγγραφα) των παραπάνω λόγων      
     αποκλεισµού, δηλαδή: 

    α) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα παραπτώµατα (όπως, συµµετοχή σε 
εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τροµοκρατικά εγκλήµατα, 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική εργασία), που 
αναφέρονται στο άρθρο 73 παράγραφος 1 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-
2016). Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και τα 
πρόσωπα που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, 
καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

         β) Πιστοποιητικά αρµόδιας αρχής ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή υπό 
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες ή  
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         βρίσκονται σε ανάλογες καταστάσεις από παρόµοιες διαδικασίες (Άρθρο 73  

         παρ.4 περ. β) του Ν.4412/2016),  

 

         γ) Πιστοποιητικό οικείου Επιµελητηρίου. (Άρθρο 75 παράγραφος 2 του         

         παραπάνω νόµου).   

         δ) Ασφαλιστική ενηµερότητα. (Άρθρο 73 παράγραφος 2 του παραπάνω νόµου),   
 
         ε) Φορολογική ενηµερότητα. (Άρθρο 73 παράγραφος 2 του παραπάνω νόµου),   

 
 
θα  προσκοµιστούν από  τους  αναδόχους  πριν  την  έκδοση  απόφασης                       
κατακύρωσης , προκειµένου να αποδειχθεί η ακρίβεια των δηλωθέντων. 

 
 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
     Οι ενδιαφερόµενοι  µπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισµένο 
φάκελο µέχρι και τις  24-7-2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 2:30 µ.µ.,  στο γραφείο του  
Τµήµατος  Προµηθειών  της  Υποδιεύθυνσης  Οικονοµικού  και  Ανθρωπίνων Πόρων 
της Π.Ε. Σερρών, 1ος όροφος, Κων. Καραµανλή 36, 62110, Σέρρες. 

 
     Προσφορές που θα υποβληθούν µετά τη συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα θεωρούνται 
εκπρόθεσµες και δεν παραλαµβάνονται. 
 
     Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 25-7-2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 
09:00 π.µ., ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών διαδικασιών απευθείας 
ανάθεσης κατόπιν διαπραγµάτευσης. 

 
     Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο 
τηλ. 2321350357 (Υποδιεύθυνση Οικονοµικού και Ανθρωπίνων Πόρων, Τµήµα 
Προµηθειών, κ. Αγγελίδη Κωνσταντίνο) 

 
     Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Υποδιεύθυνσης 
Οικονοµικού και Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Σερρών και στο διαδικτυακό τόπο της 
Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Σερρών: ( www.pkm.gov.gr) 
 
 

                                                                                        
 
                                                                                   Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
                                                                                             της Υποδιεύθυνσης 
  
 
                                                                                          Σωκράτης Κοτζάογλου 

 
                                                


