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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ       
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο, 541 23, Θεσσαλονίκη    
Πληροφορίες: Τ. Στεργιούλα 
Τηλ: 2310 379.204 
Τηλ/πο:  2310 285.250 
Ηλεκτρ. Δ/νση: symvaseis@mathra.gr  

 
Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την 
προμήθεια πρόσθετης γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού του Υπουργείου 
Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) για το έτος 2020. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) προτίθεται να 
προβεί στην απευθείας ανάθεση προμήθειας πρόσθετης γραφικής ύλης και 
μικροεξοπλισμού γραφείων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του. 

Στον πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα της παρούσας καταγράφονται ανά 
τμήμα τα είδη και οι ποσότητες για τα οποία ζητείται να κατατεθεί προσφορά. 
Επισημαίνονται ιδιαίτερα τα ακόλουθα: 

 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει τις παραγγελίες τις 
τμηματικά σύμφωνα με τα αποθέματα της αποθήκης.  

 Η παράδοση των συμβατικών ειδών θα γίνεται στο Υπουργείο Εσωτερικών 
(Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), Διοικητήριο, Τ.Κ. 54 123, Θεσσαλονίκη.  

 Η τιμή της προσφοράς θα περιλαμβάνει την μεταφορά και την παράδοση των 
ειδών στις  εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 

 Ο χρόνος παράδοσης δε μπορεί να υπερβεί τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από 
την κοινοποίηση του αιτήματος.  

 Τον κίνδυνο της βλάβης, φθοράς ή απώλειας των συμβατικών ειδών φέρει μέχρι 
την κατά τα ως άνω παράδοση ο Ανάδοχος.  

 Σε κάθε περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται να παραγγείλει όλες τις 
ποσότητες και να δαπανήσει το σύνολο των πιστώσεων. 

 Ο προσφέρων δικαιούται να υποβάλει προσφορά για ένα ή περισσότερα από τα 
τμήματα. Σε κάθε περίπτωση οι υποβληθείσες προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
υποχρεωτικά (και επί ποινή αποκλεισμού) όλα τα είδη του τμήματος για το οποίο 
γίνονται και θα αφορούν όλες τις ζητούμενες ποσότητες. Προσφορές οι οποίες 
αναφέρονται σε μέρος και όχι στο σύνολο των ειδών του κάθε τμήματος δεν θα γίνουν 
δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
Αθήνα,        09-10-2020 
Αρ. Πρωτ:  4829 
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Κριτήριο κατακύρωσης για κάθε τμήμα ξεχωριστά είναι η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. Ως εκ τούτου, είναι 
δυνατόν να ανατεθούν σε ένα προσφέροντα ένα ή και περισσότερα τμήματα, εφόσον 
αυτός έχει υποβάλει για αυτά τα τμήματα την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.  

Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τον Πίνακα του 
Παραρτήματος, που παρατίθεται στο τέλος της παρούσας και να συνοδεύεται από 
υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο στην οποία θα 
αναφέρεται ότι τα προσφερόμενα είδη πληρούν όλες τις προδιαγραφές της παρούσας 
πρόσκλησης και τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη νόμιμη κυκλοφορία και διάθεσή 
τους. Το σύνολο της οικονομικής προσφοράς δε δύναται να υπερβαίνει τον κατά 
περίπτωση εκτιμώμενο προϋπολογισμό, ήτοι το πεδίο ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α., για το 
τμήμα Α’: 1.365,50 € και για το τμήμα Β’: 655,00 €. 

Επισημαίνεται ότι όλοι οι προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν κατά την 
υποβολή όλα τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία όμως θα κληθεί να προσκομίσει 
εκ νέου μόνο ο προσφέρων που θα καταθέσει τη χαμηλότερη τιμή. 

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου1, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι δεν 
υφίσταται εις βάρος του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση για έναν από τους λόγους που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του 
ν. 4412/2016.  

Υπόχρεοι στην προσκόμιση του ως άνω αποσπάσματος ποινικού μητρώου είναι: 
- Φυσικά πρόσωπα 
- Διαχειριστές Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. 
- Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Δ.Σ. της Α.Ε. 
- Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι διαχειριστές και νόμιμοι 

εκπρόσωποί του. 
Εναλλακτικά, γίνεται δεκτή υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχουν οι λόγοι 

αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 εκ μέρους του 
οικονομικού φορέα, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο. Αν πρόκειται για νομικό 
πρόσωπο η δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς. 

β)  Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. 
γ)  Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 
δ) Απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό, ΦΕΚ, ΓΕΜΗ κλπ), ώστε να 

προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ, όταν πρόκειται 
για νομικά πρόσωπα. 

ε) Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο στην οποία θα 
αναφέρεται ότι τα προσφερόμενα είδη πληρούν όλες τις προδιαγραφές της παρούσας 
πρόσκλησης και τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη νόμιμη κυκλοφορία και διάθεσή 
τους. 

                                                 
1
 Εφόσον επιθυμείτε να αναζητήσουμε αυτεπάγγελτα τα ποινικά μητρώα για τα  προς προσκόμιση 

υπόχρεα πρόσωπα παρακαλούμε να μας αποστείλετε τα δελτία αστυνομικής ταυτότητας τους στο 
symvaseis@mathra.gr. Όλα τα δηλωθέντα στοιχεία θα επεξεργαστούν αποκλειστικά και μόνο οι 
αρμόδιοι υπάλληλοι της Αναθέτουσας Αρχής και μόνο για τον παραπάνω σκοπό, σύμφωνα με το 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο, που διέπει την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
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Κατόπιν αυτών καλείστε να υποβάλλετε την προσφορά σας στο Γραφείο 210 του 
2ου ορόφου του Υπουργείου (Διοικητήριο, Τ.Κ. 541 23, Θεσσαλονίκη) στο Τμήμα 
Γραμματείας, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Υπόψη ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ» ή ηλεκτρονικά στο 
symvaseis@mathra.gr έως και τις 20-10-2020 και ώρα 14:30, τηρούμενων όλων των 
κανόνων για την διασφάλιση της μη διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, στη πρώτη 
περίπτωση. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. Η κάθε 
προσφορά πρέπει να είναι έγγραφη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο 
του υποψηφίου ανάδοχου. 

Η πληρωμή θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Αρχής, Ειδικός 
Φορέας 1007-999-0100000, οικονομικού έτους 2020 και τον ΑΛΕ 2410201001 και 
δυνάμει της υπ. αρ. 45/7-1-2020 απόφασης δέσμευσης πίστωσης (20REQ006145065 
2020-01-10). Η σύμβαση θα διαρκέσει μέχρι τέλος του χρόνου. Η αμοιβή θα καταβληθεί 
με την έκδοση τιμολογίου, την κατάρτιση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής και την 
ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασία που προβλέπεται.  

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του φορέα για πέντε (5) 
ημέρες.  

 
      Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 
                                             
                                                    ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ 

Εσωτερική Διανομή: 
1. Γενική Διεύθυνση 
2. Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (για να 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα) 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γραμματείας 

του Υπουργείου Εσωτερικών 
(Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) 

κ.α.α. 

Κωνσταντίνος Γκανάτσας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

TMHMA A’ 

AITOYMENH 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

150 ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ 
  300 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΠΛΟΙ 
  10 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΤΥΠΟΥ L (ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ.) 
  60 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 3 (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.) 
  30 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 5 (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.) 
  5 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 7 (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.) 
  2 ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
  4 ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 
  100 ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ 25x35 ΡΑΧΗ 8 ΕΚ. 
  250 ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ 25x35 ΡΑΧΗ 20 ΕΚ. 
  50 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΥΡΙΣΤΟ 
  30 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΛΑΝΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ 
  1 ΧΑΡΤΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 1Μx10Κ. 
  1000 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Α4 
  1000 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Α3 
  10 ΒΑΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΞΥΛΙΝΗ 
  50 ΚΛΑΣΕΡ 8-32/4-32 
  

60 
ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΕ ΧΟΝΤΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ 
(ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΜΕΝΟ) ΡΑΧΗ 8CM 

  5 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 
  10 ΘΗΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΓΩΝΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 9x32x25ΕΚ. 
  100 ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΚΑΦΕ 20x30x40, ΒΑΡΟΥΣ 460GR/M2 
  ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 
 TMHMA Β’ 

250 ΔΕΣ.ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4-80ΓΡΑΜ.-500Φ. 
  5 ΔΕΣ. ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3 
  ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 
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