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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου: “Μίσθωση ειδικά 
διαμορφωμένου χώρου με απαραίτητο εξοπλισμό για την παρουσίαση των προϊόντων της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας στην Διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών ANUGA 2017 που θα πραγματοποιηθεί 
από 7 έως 11 Οκτωβρίου 2017  στη Κολωνία ” 
 
                                                             
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη: 

1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Δ/σης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 
2.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του οποίου η τροποποίηση 
εγκρίθηκε με την αριθμ.81320 & 77909/1-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας-Θράκης  (Φ.Ε.Κ.4302/Β/30-12-2016) 
 
3.Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 
 
4.Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις  (Φ.Ε.Κ.143/Α΄/28-6-2014) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
  
5.Το Π.Δ.80/2016  Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες  (Φ.Ε.Κ. 145/Α΄/5-8-2016) 

6.Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ.112/Α΄/13-7-2010) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις” 

7.Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/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” , όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με το Ν.4038/2012 (ΦΕΚ/19/Α΄/2.2.2014) 

8.Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμ.57654/22-5-2017 (ΦΕΚ 1781/Β΄/23.5.2017) 
Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 

9.Την αριθμ.1035/20-06-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί 
έγκρισης διάθεσης πίστωσης 
 
10.Την ανάγκη προβολής των αγροδιατροφικών προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
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11.Το Πρόγραμμα Προβολής Αγροδιατροφικών Προϊόντων της Π.Κ.Μ. Έτους 2017, όπως αυτό εγκρίθηκε με την 
αριθμ. 4/09-01-2017 (ΑΔΑ: 6ΚΛΨ7ΛΛ-Δ4Ω) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας  
 
12.Τη με αριθμ. 65/2017(ΑΔΑ: ΩΘ9Ν7ΛΛ-Υ2Ω) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας 
περί έγκρισης προγράμματος ποσοστού πιστώσεων επενδυτικών δαπανών έτους 2017 χρηματοδοτούμενων από 
κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους Ευθύνης Περιφέρειας Κεντρικής  
 
13.Την με αριθμ.1912/01-02-2017 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης 
περί έγκρισης του προγράμματος επικοινωνιακής προβολής της ΠΚΜ για το έτος 2017 (ΑΔΑ: 6764465ΧΘ0-Ξ15) 
 
14.Τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Οικονομικού έτους 2017 
 
15.Την αριθμ.228263/5808/04-07-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α/Α 2443), (ΑΔΑ:ΩΓΟΞ7ΛΛ-ΡΕ3) η  

οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας με α/α 2257 συνολικού ποσού Δεκατεσσάρων Χιλιάδων Οκτακοσίων Ογδόντα Ευρώ 

(14.880,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΠΚΜ οικονομικού 

έτους 2017 και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 02.21.00.725.9899.ιβ.01  

 
16.Το αριθμ.224468(885)/06-06-2017 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας-Tμήμα Προβολής Αγροτικών Προϊόντων  

 

18.Τη με αριθμ. 156/16-06-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 

2142/Β΄/22-6-2017) περί μεταβίβασης αρμοδιότητας της απευθείας ανάθεσης από το Περιφερειακό Συμβούλιο 

στην Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ.    

 
 
     Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του  

Ν.4412/2016, του έργου: “Μίσθωση ειδικά διαμορφωμένου χώρου με απαραίτητο εξοπλισμό για την 

παρουσίαση των προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην Διεθνή έκθεση τροφίμων και 

ποτών ANUGA 2017 που θα πραγματοποιηθεί από 7 έως 11 Οκτωβρίου 2017  στη Κολωνία ” με κριτήριο 

αξιολόγησης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σύμφωνα με το άρθρο 86 

του Ν.4412/2016.  

    Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των Δεκατεσσάρων Χιλιάδων Οκτακοσίων 

Ογδόντα Ευρώ (14.880,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (δώδεκα χιλιάδων ευρώ, 12.000,00€ άνευ 

Φ.Π.Α.).  

 Η παρούσα  Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: 

       
                                       1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

 

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην εκδήλωση γαστρονομίας και γευσιγνωσίας τοπικών 

προϊόντων θα πραγματοποιηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με τον απαραίτητο εξοπλισμό, για την παρουσίαση  

των εκλεκτών τοπικών προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με έμφαση την γαστρονομία του τόπου. 

Η εκδήλωση θα γίνει στις εγκαταστάσεις του εκθεσιακού κέντρου στην Κολωνία, στον εκθεσιακό χώρο 

KOELNMESSE , το χρονικό  διάστημα από 7 έως 11 Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια του πενταημέρου η Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας θα διοργανώσει εκδηλώσεις γευσιγνωσίας και live cooking events με την επιμέλεια των σεφ 

οι οποίοι με σεβασμό στην παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά θα ετοιμάζουν και θα προσφέρουν  

καθημερινά, εδέσματα γνήσιας Μακεδονικής Κουζίνας σε όλους τους επισκέπτες. 
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Στόχος της συμμετοχής μας σε αυτές τις εκδηλώσεις είναι : 

● η αποτελεσματική ανάδειξη της ποιότητας και της μοναδικότητας των «προϊόντων-σημαία» της περιοχής μας 

● η προβολή και προώθηση της ξεχωριστής μακεδονικής κουζίνας καθιστώντας την έναν από τους ελλαδικούς 

πυλώνες της μεσογειακής διατροφής με δυνατότητα απήχησης παγκοσμίως 

● η προώθηση των εκλεκτών μας προϊόντων  σε νέες αγορές του  εξωτερικού και  

● η δικτύωση και γνωριμία των επαγγελματιών του κλάδου των τροφίμων και ποτών από την Ελλάδα και το Διεθνή 

χώρο με τα συγκεκριμένα προϊόντα και τους παραγωγούς τους. 

  

H συμμετοχή των επιχειρήσεων και των προϊόντων στις εκδηλώσεις γευσιγνωσίας θα έχει σαν αποτέλεσμα : 

● να γίνουν ευρύτερα γνωστά τα προϊόντα μας 

● να προβληθεί η Μακεδονική Κουζίνα και 

● να ενισχυθεί η εξωστρέφεια και η διερεύνηση των  επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό 

τομέα με απώτερο σκοπό τη σύναψη συμφωνιών που θα επιτρέψουν τη σύνδεση με τα δίκτυα που διακινούν 

προϊόντα μας και την βελτίωση της θέσης μας στην αγορά. 

 

          1.1.Αντικείμενο του αναδόχου είναι τα εξής: 
 
1. Μίσθωση ειδικά διαμορφωμένου χώρου  με τον απαραίτητο εξοπλισμό για την παρουσίαση  των εκλεκτών 

τοπικών προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με έμφαση την γαστρονομία του τόπου  

2. Λειτουργία καθημερινά  χώρου υποδοχής επισκεπτών με δυνατότητα γευσιγνωσίας των προϊόντων της 

Περιφέρειας 

3. Ειδικά σχεδιασμένη εκδήλωση με μαγειρική ζωντανά στο κοινό με ποικιλία από  παραδοσιακές συνταγές της 

Κεντρικής Μακεδονίας. Η διοργάνωση της γαστρονομικής εκδήλωσης  θα είναι αποκλειστικά αφιερωμένη σε γεύσεις 

από την Ημαθία, τη Θεσσαλονίκη, το Κιλκίς, την Πέλλα, την Πιερία, τις Σέρρες και τη Χαλκιδική με τον πιο γευστικό 

τρόπο μέσα από ένα πρωτότυπο και διαδραστικό τρόπο προβολής εμπλέκοντας ενεργά τους εμπορικούς 

αντιπροσώπους, τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ΠΚΜ και τους σεφ. Στο πλαίσιο αυτό, οι καλεσμένοι 

δημοσιογράφοι γαστρονομίας, ηλεκτρονικού, έντυπου τύπου αλλά και τηλεόρασης καθώς και άτομα από το χώρο 

της πολιτικής και της διπλωματίας θα μπορούν να δοκιμάζουν γεύσεις μακεδονικής κουζίνας. Η Περιφέρεια θα 

αναλάβει να δώσει το μενού ενώ ο ανάδοχος θα αναλάβει την εύρεση ομάδας μαγείρων και προσωπικού κουζίνας 

για την εκτέλεση του μενού, βασικό εξοπλισμό κουζίνας και διαμόρφωση κατάλληλου χώρου για την προετοιμασία 

των συνταγών και παρουσίασης των εντός της έκθεσης.  

4. Πρόσκληση σημαντικών αγοραστών, δημοσιογράφων γαστρονομίας, wine and food bloggers και διαμορφωτών 

γνώμης οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν με άμεσο τρόπο τα προϊόντα, να κάνουν γευστική δοκιμή, 

να ενημερωθούν για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, με απώτερο σκοπό να ενισχυθεί η εξωστρέφεια της τοπικής 

μας οικονομίας 

5. Ειδικά σχεδιασμένο χώρο εργασίας δίπλα στο χώρο γευσιγνωσίας και γαστρονομίας για απευθείας b2b 

συναντήσεις των επιχειρηματιών με τους επαγγελματίες του χώρου 

6. Αμοιβή των chef, προμήθεια α’ υλών, προώθηση εκδήλωσης στον τύπο και στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης  

7. Μία (1) τηλεόραση  για αναπαραγωγή οπτικοακουστικού υλικού από usb 

8. Παραγωγή- έκδοση ειδικού διαφημιστικού εντύπου (flyer) 1000τμχ, για την επικοινωνία της συμμετοχής της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της γαστρονομικής εκδήλωσης, με φωτογραφίες προϊόντων, συνταγών  και 

προφίλ συμμετεχουσών επιχειρήσεων 
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Στο κόστος συμμετοχής συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες, υπηρεσίες  και δαπάνες όπως περιγράφονται παραπάνω  
 
 
 
                                                              2.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη Διεθνή Έκθεση τροφίμων και ποτών ANUGA 2017 θα 

πραγματοποιηθεί από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου 2017  στις εγκαταστάσεις του εκθεσιακού κέντρου στην 

Κολωνία, στον εκθεσιακό χώρο KOELNMESSE. 

 

                                             3.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των Δεκατεσσάρων Χιλιάδων 

Οκτακοσίων Ογδόντα Ευρώ (14.880,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (δώδεκα χιλιάδων ευρώ, 

12.000,00€ άνευ Φ.Π.Α.), η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π.Κ.Μ. οικονομικού έτους 2017 και 

συγκεκριμένα τον 02.21.00.725.9899.ιβ.01 

Η πληρωμή της αμοιβής θα  καταβληθεί με τη λήξη της σύμβασης μετά την ολοκλήρωση και παράδοση των 

ανατεθειμένων υπηρεσιών και τη σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής, κατόπιν προσκόμισης των 

απαραίτητων δικαιολογητικών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, αφού 

πραγματοποιηθούν  οι νόμιμες  κρατήσεις. 

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά - δικαιολογητικά. Ο Ανάδοχος 

επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η 

οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οποιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται 

δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, 

αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών 

δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Τυχόν τραπεζικά 

τέλη ή κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες παρακρατήσεις 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.          

      

          4. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο φάκελος κάθε Προσφοράς, ο οποίος πρέπει να είναι σφραγισμένος και απαραίτητα να φέρει την επωνυμία και τη 

διεύθυνση του διαγωνιζομένου καθώς επίσης και την ένδειξη Προσφορά σχετικά με την Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου: “Μίσθωση ειδικά διαμορφωμένου χώρου με 

απαραίτητο εξοπλισμό για την παρουσίαση των προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

στην Διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών ANUGA 2017 που θα πραγματοποιηθεί από 7 έως 11 

Οκτωβρίου 2017  στη Κολωνία ”, και να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης, 

περιλαμβάνει τους ακόλουθους ανεξάρτητους (2) δύο υποφακέλους με τους κατωτέρω τίτλους:  
 

  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ) 

  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ) 
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Α.Υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»   
Στον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» του ενδιαφερομένου ο οποίος περιέχει ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ τα εξής:  

 

α) Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, το απασχολούμενο 

προσωπικό ώστε να  αποδείξει ότι διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθει 

επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου. 

β) Πιστοποιητικό ότι είναι μέλη του οικείου Επιμελητηρίου. 

γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς 

τους  δεν έχουν καταδικαστεί  με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα όπως αυτά ορίζονται στις 

διατάξεις του ν.4412/2016:συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή 

εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.  

δ) Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου ότι δεν τελούν υπό πτώχευση.  

ε) Σε περίπτωση νομικού προσώπου:  

Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να υποβάλλουν όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η 

νόμιμη εκπροσώπηση του υποψήφιου Αναδόχου και η τήρηση των σχετικών διατυπώσεων δημοσιότητας, με τις 

τυχόν τροποποιήσεις τους. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με 

την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή 

κοινοπραξία. Συγκεκριμένα απαιτούνται τα παρακάτω νομιμοποιητικά έγγραφα: 

 

Για τις Ανώνυμες Εταιρίες: 

 Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ από όπου προκύπτει η σύσταση 
καθώς και η πλέον πρόσφατη τροποποίηση του καταστατικού   

 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή του σε σώμα, από το οποίο να προκύπτουν τα 
πρόσωπα που νόμιμα εκπροσωπούν και δεσμεύουν µε την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο, μαζί µε τα 
αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης  ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ  

Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης: 

 Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού  

 Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκε η περίληψη του καταστατικού 

 ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 

Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές (ΙΚΕ): 

Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού και τυχόν τροποποίησης   

ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 

Για τις Ομόρρυθμες και τις Ετερόρρυθμες Εταιρίες: 

Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού και τυχόν τροποποίησης  
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Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο: 

Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4250/2014, ήτοι: 

α)Εφόσον πρόκειται για δημόσια έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων 

ή των ακριβών αντιγράφων τους και 

β)Εφόσον πρόκειται για ιδιωτικά έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα αντίγραφα, υπό την 

προϋπόθεση ότι έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

 

Σημειώνεται ότι για τα δικαιολογητικά (γ) και (δ) εάν η κατάθεση εντός της οριζόμενης με την 

παρούσα πρόσκληση καταληκτικής προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών δεν είναι δυνατή, 

μπορεί να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπου θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος δεν 

τελεί υπό τις εν λόγω καταστάσεις  και στη συνέχεια θα πρέπει να  προσκομισθούν τα αντίστοιχα 

πιστοποιητικά. 

 

Η Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από διοικητική αρχή ή τα 

ΚΕΠ υποβάλλεται:  

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

από τους διαχειριστές,  

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου 
 
 Β.Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος πρέπει είναι σφραγισμένος  

Ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει τη συνολική οικονομική προσφορά ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ  

για την εκτέλεση του Έργου, η οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς, σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ και µε 

ΦΠΑ. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα.   

Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά 

καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην 

προσφορά του διαγωνιζόμενου. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος µε την προσφορά του δεσμεύεται να υλοποιήσει το έργο στον  προδιαγεγραμμένο χρόνο 

και στην ποιότητα και επίπεδο σύμφωνα µε την προσφορά του και τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος. Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για 90 ημερολογιακές ημέρες από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Εάν ζητηθεί, μπορεί να γίνει παράταση του χρόνου ισχύος για ίσο 

διάστημα. Προσφορά που θα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Στην περίπτωση ιδιαίτερα χαμηλών οικονομικών προσφορών δύνανται να ζητηθούν εγγράφως οι όποιες 

πρόσθετες διευκρινήσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 89 του Ν.4412/2016 προκειμένου να κριθεί το 

αποδεκτό ή μη της ασυνήθιστα χαμηλής οικονομικής προσφοράς.         
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5.ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

  Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (άρθρο 86 του Ν.4412/2016) 
 
                                                                            
                                           
                                                   6. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

  Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο αυτοπροσώπως, 

ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών (courier), μέχρι τις 19-07-2017, ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  Βασιλίσσης  Όλγας 

198, Τ.Κ.: 54008, Θεσ/νίκη. Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα 

υπηρεσία, μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, οπότε και θα 

πραγματοποιηθεί αποσφράγιση προσφορών δημόσια με την συνδρομή των αρμόδιων υπαλλήλων της Δ/νσης 

Αγροτικής Οικονομίας και  Αλιείας (ΠΚΜ)-Τμήμα Προβολής Αγροτικών Προϊόντων, όπου μπορούν να παρίστανται οι 

προσφέροντες οι ίδιοι ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους. 

 

   
  Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και 

σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στο παρόν.  
 

 Για περαιτέρω πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα :  

Για το προς ανάθεση έργο: στα τηλ. 2313 330350, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και  Αλιείας (ΠΚΜ)-Tμήμα 

Προβολής Αγροτικών Προϊόντων (κα  Γλυκερία Καραλή). 

 Για λοιπά θέματα: στο τηλ. 2313 319655, Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ.Μ.                                                            
 
 
           

                                                                     Με Εντολή Π.Κ.Μ. 
                                                                                                    Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

                                     
 
 

                                                                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ                                              
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