
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                  Θες/νικι 25/06/2018 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ                       Φ.29/14790                
   ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΗ Π.Ε. & Δ.Ε. 
ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
 
Σαχ. Δ/νςθ: Λεωφ. Γεωργικισ χολισ 65 

Σ.Κ. – Πόλθ: 57001, Θεςςαλονίκθ 

Πλθροφορίεσ: Παναγιωτίδου Ράνια 

Σθλζφωνο: 2310 474857 

Φαξ: 2310 474328 

Ιςτοςελίδα: http://kmaked.pde.sch.gr 

E-mail: oikonomiko@kmaked.pde.sch.gr 

 

                                                      ΠΡΟΚΛΗΗ 
 

Η Περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ ενδιαφζρεται για  Προμικεια   ειδϊν Ιχκυοπωλείου  CPV: 
CPV: 15221000-3  για τισ ανάγκεσ λειτουργίασ τθσ Μακθτικισ Καταςκινωςθσ ςτθ Μεταμόρφωςθ 
Χαλκιδικισ ςυνολικοφ ποςοφ  ζωσ     χίλια      (1.000,00) ευρϊ με ΦΠΑ . 
 Για τθν κάλυψθ τθσ δαπάνθσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ ζχουν εκδοκεί: 

 Η με αρ. πρωτ 78255/Β1 /15/05/2018 μεταφορά πίςτωςθσ ςτον Κ.Α.Ε. 5297 του Ε.Φ. 185 με  

ΑΔΑ:617Π4653Π-Β1Π  

 Σο με αρ. πρωτ.: Φ.29/12283/24-05-2018 Πρωτογενζσ αίτθμα 18REQ003152158/24-05-2018  

 Tο υπ. αρικ. πρωτ.: 12444/29/05/2018  ζγγραφο τθσ  ΔΤΕΕ.  Θεςςαλονίκθσ με Θζμα: «Απόφαςθ 

Δζςμευςθσ πίςτωςθσ  » ΑΔΑ:67Ν24653Π-ΣΔ4 και ΑΔΑΜ:18ΡΕQ003173811/30-05-2018 

 Η με αρ.Πρωτ Φ.29/14696 /22.06.2018 απόφαςθ - ζγκριςθ του  5
ου

 πρακτικοφ  τησ Επιτροπήσ 

διενζργειασ του ςυνοπτικοφ  διαγωνιςμοφ (υπ. αρ. πρωτ Φ.29/1306/6-06-2018 Διακήρυξη 

υνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ με ΑΔΑΜ/18PROC003213684/6-06-2018) και κατακφρωςη αυτοφ 

ΑΔΑ:6Μ24653Π-8Ι3 και ΑΔΑΜ:18AWRD0033163559 από τον  Περιφερειακό Δ/ντή 

Εκπαίδευςησ που αναφζρει ότι ςτον αναφερόμενο διαγωνιςμό δεν υπήρξε ανάδοχοσ για τον 

ςυγκεκριμζνο κωδικό  

 Η υπ. αρικμ. 21/2018 τεχνικι μελζτθ τθσ Ε.Μ.Κ.Φ.  

Προσ το ςκοπό καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ  που επικυμοφν και πλθροφν τισ προχποκζςεισ να 
κατακζςουν τθν προςφορά τουσ για  προμικεια ειδϊν Ιχκυοπωλείου 
(Κωδικόσ  CPV: 15221000-3 
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Η ανάκεςθ κα γίνει με βάςθ το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ 

προςφοράσ. 

Οι προςφορζσ γίνονται δεκτζσ μζχρι  τθν Σετάρτθ   27/06/2018 και ϊρα 11.00 π.μ. και κατατίκενται  

ςτα γραφεία τθσ  Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ν. Χαλκιδικισ 

22ασ Απριλίου 6Β, 

Σ.Κ.63100 Πολφγυροσ 

είτε θλεκτρονικά  ςτο mail@dipe.chal.sch.gr  ι με τθλεομοιοτυπία ςτο  2371024235  ι 

αυτοπροςϊπωσ ςτθν ωσ άνω Διεφκυνςθ  

Προσ απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ από διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων 

ςυμβάςεων των παρ.1 και 2 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλοφμε, μαηί με τθν προςφορά 

ςασ, να μασ αποςτείλετε τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου. Η υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν 

περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, ββ) ςτισ 

περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του 

Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

β. Φορολογικι ενθμερότθτα. 

γ. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα (άρκρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). 

δ. Βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτοσ από το επιμελθτιριο. 

ε.Τπεφκυνθ διλωςθ ότι αποδζχονται ανεπιφφλακτα τθν δθμοςιοποίθςθ των προςωπικϊν 
δεδομζνων ςφμφωνα με τον καν/Ε.Ε 679/2016. 

 

Ο Περιφερειακόσ Δ/ντθσ Π.Ε. & Δ.Ε. 

            Κεντρικισ Μακεδονίασ 

 

          Παναγιϊτθσ Ζ. Ανανιάδθσ 
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