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Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης 
Τ.Κ. 45 332 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
Πληροφορίες: Γιαννακού Γκόλφω  
ΤΗΛ. 2665360801 
FAX : 2665022951 
e-mail:g.giannakou@kkppe.gr 
  

 
Θέμα: «Επαναληπτικός συνοπτικός ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ για τις ανάγκες των Παραρτημάτων του ΚΚΠΠΗ έτους 2020». 

 
ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 11/2020 

Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών, και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  
2) Τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167) «Φορολογία εισοδήματος επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 

4046/12, 4093/12 ΚΑΙ 4127/13 και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. .  
3) Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 
4) Το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ Α’ 138/5-6-2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 

2000/35/29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων των πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές» όπως ισχύει.  

5) Τις Δ/ξεις του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν. 3527/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφορικά με τις 
αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας. 

6) Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α’ 202/19-8-2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την 
ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο 35. 

7) Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α’ 173/2010) Δικαστική Προστασία κατά τη σύναψη Συμβάσεων – 
Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

8) Το αριθ. 1129/21-11-2012 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων περί 
«επιβολής και κράτησης 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.Δ.Σ.» 

9) Τις διατάξεις των παρακάτω νόμων όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν: του ν.4025/2011 περί 
συγχώνευσης ΜΚΦ, του ν.4052/2012 περί αλλαγής εποπτεύοντος Υπουργείου των ΜΚΦ από Υγείας σε 
Εργασίας και του ν.4109/2013 άρθρο 9 (ΦΕΚ 16/23-1-2013 τ.Α´) «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών 
προσώπων του Δημοσίου… κ.ά. διατάξεις» περί συγχώνευσης ΜΚΦ και σύστασης νέου ΝΠΔΔ με την 
επωνυμία Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου. 

10) Το αρ. 9344/702/24-3-2014 έγγραφο της Δ/νσης Οικ. Εποπτείας και Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων 
του Υπ. Εργασίας περί μη αναγκαιότητας έγκρισης σκοπιμότητας διενέργειας προμηθειών από το Υπ. 
Εργασίας. 

11) Το αρ. 13958/979/20-5-2014 έγγραφο της Δ/νσης Οικ. Εποπτείας και Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων 
του Υπ. Εργασίας περί μη υποχρέωσης τήρησης Παρατηρητηρίου Τιμών Προμηθειών Υγείας του Υπ. 
Υγείας. 

12) Οι διατάξεις του άρθ. 37 παράγ. 3 του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α΄/19-3-2015) περί κατάργησης 
διατάξεων ένταξης ειδών στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών. 

13) Οι ανάγκες των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π.Η. για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού. 
14) Η αρ. 1428/03-06-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΟΜΠΟΞΧΓ-03Τ) από την Υπηρεσία 

μας. 
15) Την αριθ. 10/22-06-2020 (θέμα 5ο) απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Η., περί έγκρισης επαναληπτικής 

διενέργειας συνοπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού (για τα είδη που δεν κατακυρώθηκαν με την 
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διακ. αριθ. 8/2020) για την ανάδειξη προμηθευτών Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για τις ανάγκες 
των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π.Η. για το έτος 2020. 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

Επαναληπτικό συνοπτικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της  τιμής, για την 
ανάδειξη προμηθευτών που θα αναλάβουν την προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού, σύμφωνα με το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας Δ/ξης, για τις ανάγκες των Παραρτημάτων του ΚΚΠΠΗ για το έτος 2020 
συνολικού προϋπολογισμού δεκαεννέα χιλιάδων και είκοσι ευρώ #19.020,00#€ με το Φ.Π.Α., δαπάνη που θα 
βαρύνει τις πιστώσεις 2020 του ενιαίου προϋπολογισμού του ΚΚΠΠΗ, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, 
σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής. 

Άρθρο1ο. 
ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
«Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»  

Ταχ. Δ/νση:  Νεομ. Γεωργίου 1  
                                Συν. Πεντέλης  
                                45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

20-07-2020 ΔΕΥΤΕΡΑ  10:00 π.μ. 

Προσφορές θα κατατίθενται έως και μέχρι τις 20-07-2020 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00 π.μ. στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» – ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. 

Οι δικαιούχοι συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να ασκούν εμπορικό ή Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό 
επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. 

Άρθρο2ο.  
ΧΡΟΝOΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠOΣ ΥΠOΒOΛΗΣ ΠΡOΣΦOΡΩΝ  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα 
στη προθεσμία που ορίζεται από τη παρούσα διακήρυξη, και οι οποίες μπορούν να αποστέλλονται στην 
Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα 
περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι στις 20-07-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ.. Προσφορές που 
κατατίθενται μετά την παραπάνω προσδιοριζόμενη ημερομηνία, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 

 
Άρθρο 3ο 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ– ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

1. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν εμπρόθεσμα την 
προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη. Η 

κατάρτιση και υποβολή των προσφορών γίνεται σύμφωνα με αρ. 121 παρ. 1, περίπτωση (γ) ν. 
4412/2016).  

2. Οι υποψήφιοι,  σύμφωνα  με το  άρθ.  53  και  το άρθ.    59  του  ν. 4412/2016,  μπορούν να  
καταθέσουν προσφορά για ένα, για περισσότερα ή για όλα τα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π.Η. ή  και 
επιμέρους Μονάδες αυτών, και για ένα, για περισσότερα ή για όλα τα είδη όπως ορίζονται   στο 
Παράρτημα (1) της παρούσας Διακήρυξης 
3. Οι προσφορές υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο με οποιοδήποτε τρόπο στο ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 92 του ν. 4412/2016. Οι προσφορές 
που θα υποβληθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες σε ένα ενιαίο σύνολο (φάκελο ή συσκευασία) που 
θα αποτελείται από δύο επιμέρους, ανεξάρτητα σφραγισμένους, φακέλους ( Δικαιολογητικών Συμμετοχής και 
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Οικονομικής Προσφοράς). 
4. Οι προσφορές ισχύουν για (120) ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΗΜΕΡΕΣ από τη διενέργεια του διαγωνισμού. 
Προσφορά που δεν ορίζει ή ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των (120) ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΗΜΕΡΩΝ, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επίσης, η ισχύς των Προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί 
από την Αναθέτουσα Αρχή, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο. 
5. Στο φάκελο κάθε προσφοράς (κυρίως φάκελος), θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του 
αποστολέα, και τα εξής: 

ΠΡΟΣ: ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

«Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. Δ/ΞΗΣ 11/2020 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 20-07-2020 

6. Και οι δύο επιμέρους φάκελοι, πέρα των ανωτέρω ενδείξεων, θα πρέπει να φέρουν και τις ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου (συσκευασίας). 
7. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 
στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους ως εξής: 
 

 ΦΑΚΕΛΟΣ Α  με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 

Περιλαμβάνει: 

Α) ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε) 

Β) Κατάσταση ανά Παράρτημα με τα προσφερόμενα είδη και αναλυτικά οι προδιαγραφές τους. 

 

Γ) προαιρετικά εφόσον οι υποψήφιοι προμηθευτές παρίστανται κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού με 
αντιπρόσωπό τους, να έχει κατατεθεί στον παρόντα φάκελο και παραστατικό εκπροσώπησης, ενώ ο 
αντιπρόσωπος θα φέρει και την αστυνομική του ταυτότητα προκειμένου για την εξακρίβωση της 
παρουσίας του. 

 Η μη υποβολή των παραπάνω  (Α), (Β) & προαιρετικά (Γ) συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς ως 
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ και αποκλεισμό του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. 

 
ΦΑΚΕΛΟΣ Β με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - επί ποινή απόρριψης - σε χωριστό σφραγισμένο 

φάκελο. Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, αριθμητικώς με υπογραφή και σφραγίδα 
του προσφέροντα. Η κατάρτιση της Οικονομικής Προσφοράς θα γίνει σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
της διακήρυξης και θα είναι ξεχωριστή (διαφορετικά φύλλα) για κάθε ένα Παράρτημα του Κ.Κ.Π.Π. 
Ηπείρου, τηρώντας τον εκάστοτε αύξων αριθμό του είδους, όπως δίνεται στους πίνακες των 

Παραρτημάτων. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει της  τιμής. 

8. Οι φάκελοι Α & Β, θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία 
της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά 
συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ‘’ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ’’ και 
τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
9. Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία, που θα τη συνοδεύουν, θα υποβληθούν στον παρακάτω αριθμό 
αντιτύπων:   Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνικές προδιαγραφές  Ένα (1) Πρωτότυπο  

 Οικονομική Προσφορά                                                           Ένα (1) Πρωτότυπο  
και θα πρέπει να περιέχονται στον αντίστοιχο ανεξάρτητα σφραγισμένο φάκελο.  
10. Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα 
είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν στην Επιτροπή έγκαιρα. 
11. Προσφορές, που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της ανωτέρω ώρας, θεωρούνται ως αντιπροσφορές 
και δεν λαμβάνονται υπόψη.  
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12. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού 
στους προμηθευτές μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον 
προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.  
13. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξη τους, η τάξη και η σειρά των 
όρων της διακήρυξης. Οπωσδήποτε πρέπει ν' αποφευχθεί παραπομπή σε γενικούς ή ειδικούς όρους πωλήσεως 
του διαγωνιζομένου. 
14. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 
προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο 
να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται 
όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των 
προσφορών. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η 
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις 
τυχόν διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι 
προϋπήρχαν της στιγμής του κλεισίματος του διαγωνισμού.  
15. Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή θα συνδυάζονται με 
προϋποθέσεις άσχετες με τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού, δε θα ληφθούν υπόψη. Σε περίπτωση που 
στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών 
ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντας όπως σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των 
προσφορών, να αναφέρουν τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιας τους.  
16. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 127 του ν. 4412/2016 

κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι 
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά 
του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.  
17. Το τίμημα της Οικονομικής Προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη με ΦΠΑ, 
όπως αυτή ορίζεται στη διακήρυξη.  
18. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι 
παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο κατά την ενώπιον του διαδικασία, 
μετά από σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου ή του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού. Από τις 
διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που 
αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 
19. Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό των 
προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και 
η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς (άρθ 91 & 102 ν. 
4412/2016). 

         Άρθρο4ο 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Άρθρο 5ο 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε ανοικτή συνεδρίαση από την Επιτροπή 
Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού παρουσία των υποψηφίων που υπέβαλαν προσφορά ή 
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, την ημέρα και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη.   

2. Όλοι οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό, καθώς 
επίσης και των τεχνικών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν. 

3. Τυχόν απουσία υποψηφίου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του δεν κωλύει το άνοιγμα της 
αντίστοιχης Προσφοράς.   

4. Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται στα ακόλουθα στάδια: 
 
Α’ ΣΤΑΔΙΟ – Αποσφράγιση φακέλου Δικαιολογητικών και Τεχνικής Προσφοράς - Αποσφράγιση  
                    φακέλου Οικονομικής Προσφοράς. 

Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε επόμενη συνεδρίαση 
της Επιτροπής του Διαγωνισμού, με την εξής διαδικασία: 
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Στο Στάδιο αυτό η Επιτροπή του Διαγωνισμού αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως 
φακέλους των προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν,  σε κάθε κυρίως φάκελο, οι υποφάκελοι με την ένδειξη 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Εάν δεν υπάρχουν οι υποφάκελοι, 
ο προσφέρων αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης και οι υποβληθέντες υποφάκελοι 
παραμένουν κλειστοί στην Υπηρεσία.  

Κατά την ίδια πρώτη συνεδρίαση, η Επιτροπή του Διαγωνισμού αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο 
προσφοράς, καθώς και τον φάκελο δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών, μονογράφει και σφραγίζει 
όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και την τεχνική προσφορά και καταγράφει στο 
πρακτικό της τα στοιχεία που περιέχονται σ’ αυτούς.  

Η Επιτροπή ελέγχει την πληρότητα των φακέλων και την υποβολή ή όχι, όλων των απαραίτητων 
εγγράφων των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προδιαγραφών. 

Η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινίσεις από 
τους διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων στοιχείων. 

ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.  

Οι Φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών που απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών και 
λοιπών στοιχείων δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους συμμετέχοντες.   

Εάν στο Διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές για την ανάθεση είναι ασυνήθιστα χαμηλές, θα ζητείται 
εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της Προσφοράς πριν την αποδοχή της. Η εξακρίβωση της σύνθεσης της 
Προσφοράς θα γίνεται με την παροχή διευκρινίσεων εκ μέρους του υποψήφιου Αναδόχου (επαλήθευση 
Προσφοράς). Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων, η Επιτροπή του Διαγωνισμού 
εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή αιτιολογημένη απόρριψη της Προσφοράς αυτής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 88 του  Ν.4412/2016. 

Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί να επικοινωνεί γραπτά με τους 
υποψηφίους και να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις. Διευκρινίσεις που δίδονται αυτοβούλως από τους 
συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών τους δε γίνονται δεκτές 
και απορρίπτονται. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ 
ΤΙΜΗ άνευ ΦΠΑ. Για την επιλογή της χαμηλότερης τιμής αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί 
τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης. Για την κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη και η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά του 
προμηθευτή. 

Στο τέλος της διαδικασίας και με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών η 
Επιτροπή του Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναδεικνύει την από χαμηλότερη τιμή προσφορά 
βάση της παραπάνω περιγραφείσας διαδικασίας αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υπόκεινται 
στην τελική έγκριση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής θα κοινοποιείται στους 
συμμετέχοντες, η δε σχετική σύμβαση θα καταρτιστεί βάσει της κατακυρωτικής απόφασης και των λοιπών 
στοιχείων της προσφοράς και της Διακήρυξης. 

 
Β’ ΣΤΑΔΙΟ – Αποσφράγιση φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης - Κατακύρωση 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, εντός προθεσμίας  δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλλει σε 
σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ της παρούσης, τα 
οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης του φακέλου σε 
ημερομηνία και ώρα, που ορίζεται από σχετική πρόσκληση, κατά τη διαδικασία που αναφέρεται στο Α΄ ΣΤΑΔΙΟ 
της παρούσης. 

Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση από την Επιτροπή 
Ενστάσεων τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή ενστάσεων κατά το προηγούμενο στάδιο, κοινοποιείται η 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής επί των τυχόν προσφυγών ή ενστάσεων στους συμμετέχοντες, για την 
οριστική ανάδειξη αναδόχου στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.4412/16  δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για 
συμβάσεις ίσης ή κατώτερης του ποσού των 20.000,00 ευρώ.  

Όταν ο προσφέρων με την πλέον χαμηλότερη τιμή δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα 
και δικαιολογητικά που προβλέπονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ της παρούσης (άρθ. 105 παράγραφος 5 του 
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ν.4412/16), η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά κ.ο.κ. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίσει τα εν λόγω 
έγγραφα και δικαιολογητικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

Άρθρο 6ο 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ: 

Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, νόμιμα και ευρέως κυκλοφορούντα στην αγορά, 
σύμφωνα με τις σχετικές Αγορανομικές και Υγειονομικές διατάξεις και τις αποφάσεις του Α.Χ.Σ. καθώς και με 
τις απαιτήσεις της Διακήρυξης. 

Άρθρο 7ο 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ: 

Η κατακύρωση θα γίνει με βάση την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ και ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ,  στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή άνευ ΦΠΑ. 

Για τα είδη που δεν ελέγχονται αγορανομικά και τα οποία προσφέρονται σε συσκευασίες που δεν 
κυκλοφορούν στα καταστήματα λιανικής πώλησης  (επαγγελματικές συσκευασίες), η τιμή που θα χρεώνεται το 
είδος θα υπολογίζεται βάση της τιμής κτίσεως αυτού και του μέσου ποσοστού κέρδους λιανικής πώλησης που 
εφαρμόζουν τα διαφορετικά καταστήματα. Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από 
δασμούς και τέλη. 

Οι τιμές θα είναι δεσμευτικές και σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Για τα είδη των οποίων η 
ζητούμενη ποσότητα είναι μικρή, δύναται η παραγγελία των Παραρτημάτων επί του συνόλου να γίνει εφ’ 
άπαξ. 

 
Άρθρο 8ο 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΜΒΑΣΗ - ΙΣΧΥΣ 
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Για την 

επιλογή της χαμηλότερης τιμής αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και 
είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.  

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υπόκεινται στην τελική έγκριση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Η., η δε σχετική 
σύμβαση θα καταρτιστεί βάσει της κατακυρωτικής απόφασης και των λοιπών στοιχείων της προσφοράς και της 
Διακήρυξης. 

Η ανωτέρω προμήθεια αφορά το έτος 2020.  

Άρθρο9ο 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η μεταφορά και παράδοση των ειδών στα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π.Η. θα γίνεται τμηματικά ή εφ’ άπαξ 
για είδη με μικρές ζητούμενες από τη διακήρυξη ποσότητες ή εφόσον κρίνεται έτσι συμφέρουσα από την 
Υπηρεσία και ανάλογα με τις ανάγκες των Παραρτημάτων με καθαρά μεταφορικά μέσα του προμηθευτή και 
μέχρι τις αποθήκες των Μονάδων των Παραρτημάτων με ευθύνη, μέριμνα, φροντίδα και έξοδά του.  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας 
βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των 
συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

Η παραγγελία των ειδών και των ποσοτήτων αυτών θα γίνεται από το γραφείο διαχείρισης των 
Παραρτημάτων προς τον προμηθευτή, τηλεφωνικά ή με φαξ. 

Η παράδοση των παραγγελλόμενων ποσοτήτων των ειδών θα γίνεται εντός δέκα (10) ημερών από την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραγγελία και μέχρι την 12η ώρα πρωινή.  

Σε περίπτωση που το είδος της παραγγελίας δεν υπάρχει στην αγορά ο προμηθευτής οφείλει να 
προσκομίσει έγγραφο από την αρμόδια αρχή για την έλλειψή του και να ενημερώσει μέχρι τις 09.00 το πρωί 
της επόμενης της παραγγελίας ημέρα, τη Δ/νση της υπηρεσίας ώστε να μη φέρει ευθύνη από την μη 
προσκόμισή του. Αν ο προμηθευτής καθυστερεί να προσκομίσει τα είδη ή παραλείπει ορισμένα από αυτά ή τα 
προσκομίσει σε μικρότερη ποσότητα από τα παραγγελθέντα, τότε τα Παραρτήματα έχουν τη δυνατότητα να τα 
προμηθευτούν απευθείας από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή. 

Σε περίπτωση που τα προσκομισθέντα είδη κριθούν ακατάλληλα από τον μακροσκοπικό έλεγχο που 
διενεργεί η επιτροπή, ο προμηθευτής υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή τους. Σε αντίθετη περίπτωση τα 
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Παραρτήματα έχουν τη δυνατότητα να τα προμηθευτούν απευθείας από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του 
προμηθευτή. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριμελή επιτροπή η οποία θα 
ορίζεται από το αρμόδιο Παράρτημα που παραλαμβάνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του 206-214 & 221 του 
ν.4412/2016. 

 
Άρθρο10ο 

ΠΛΗΡΩΜΗ 
Η πληρωμή του δικαιούχου θα γίνεται από πιστώσεις του Κ.Κ.Π.Π.Η., με χρηματικά εντάλματα το αργότερο 

σε χρονικό διάστημα (60) εξήντα ημερών από το τέλος του μήνα μέσα στον οποίο παρελήφθησαν τα είδη και 
βεβαίως ύστερα από την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών, ήτοι: α) Τιμολόγιο παροχής προϊόντων για 
παραδόσεις προηγούμενου μήνα, β) Πρακτικό παραλαβής ποιοτικά και ποσοτικά προϊόντων μηνός της τριμελούς 
επιτροπής και γ) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προς της ημερομηνίας εκδόσεως 
του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής». 

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του ν. 
4412/2016. 

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων που αναφέρονται στα άρθρα 104 και 106 του ν. 
4412/2016. 

 
Άρθρο11ο 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος, υπόκειται σε υπέρ τρίτων κρατήσεις επί της αξίας του τιμολογίου του, ήτοι: 
α) Κράτηση 0,07%, για συμβάσεις αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 2.500,00€ άνευ ΦΠΑ, υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει, άρθ. 44 Ν.4605/2019), η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης. Στην παραπάνω κράτηση παρακρατείτε επίσης το αναλογούν Χαρτόσημο 3% 
υπέρ Δημοσίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου. 
β) Κράτηση 0,06%, για συμβάσεις αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 2.500,00€ άνευ ΦΠΑ, υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 Ν.4412/2016 & αρ. 1191/14-3-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ τ.Β΄/969/22-3-2017)), η 
οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης προ 
φόρων και κρατήσεων. Στην παραπάνω κράτηση παρακρατείτε επίσης το αναλογούν Χαρτόσημο 3% υπέρ 
Δημοσίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου.  
γ) Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νόμιμων κρατήσεων ή/και φόρου 
εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της Προκήρυξης, 
καθώς και της Σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί µε τον Ανάδοχο, συμμορφώνονται µε τις νέες διατάξεις.  
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 
αξίας 4% επί του καθαρού ποσού (άρθρο 24 του Ν. 2198/94, όπως ισχύει). 

 
                                                                                Άρθρο12ο 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το  

άρθρο 127 του ν. 4412/2016. 
Άρθρο13ο 

ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ: 
Το Κ.Κ.Π.Π.Η. διατηρεί το δικαίωμα προμήθειας των ανωτέρω ειδών από αποθέματα του Δημοσίου ή 

από δωρεές ή από αποθέματα που κατέχουν οι Οργανισμοί παρέμβασης της Κοινότητας, χωρίς να γεννάται 
αξίωση εκ μέρους του προμηθευτή. 

Τα  αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, 
ή σε έντυπη μορφή στο φαξ της Υπηρεσίας ή με σχετική επιστολή κατατιθέμενη στο πρωτόκολλο της 
Υπηρεσίας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν σε όλους όσους έχουν 
παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί 
για την υποβολή των Προσφορών (άρθ. 60, 67 (§2) και 121 του ν.4412/2016). 
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Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ 
μέρους του Αναθέτουσας Αρχής. 

Άρθρο 14o 
Γνωστοποίηση Διαγωνισμού. 

Ότι δεν αναγράφεται στην παρούσα διακήρυξη ρυθμίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών». 

Το τεύχος της διακήρυξης διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα Κέντρου 
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου www.kkppe.gr από το πεδίο «Διακηρύξεις». Επίσης θα αναρτηθεί 
στον ιστότοπο του ΚΗΜΔΗΣ. Η Αναθέτουσα Αρχή αν και καταβάλει κάθε προσπάθεια, δεν μπορεί σε καμία 
περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται στις 
ηλεκτρονικές της σελίδες (Web site). 

Περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Ιωαννίνων 
«Ο Νεομάρτυς Γεώργιος», ορισμένη έδρα του Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου, του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας 
(μονάδες Ηγουμενίτσας και Φιλιατών) και στον ιστότοπο της Διαύγειας. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ 
 
 

                                                                                     ΤΣΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
 
 
Συνημμένα:   
1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.   «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» 
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.   «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΑΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ» 
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.    «ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 
4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.    «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»  
5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.    «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΥΔ» 
6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ.   «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kkppe.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α.
Α. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
CPV 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΟΣΟΤΗΤ

ΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΞΙΑΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΑΜΕΑ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΑΜΕΑ 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣ

ΑΣ  

ΑΜΕΑ 
ΘΕΣΠΡΩΤΙ

ΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

1 Γάντια μιας χρήσης 18424300-0 3.500 16.148,00 5.972,00 5.088,00 5.088,00 

2 

Μη χημικά ιατρικά 
αναλώσιμα υλικά 
μιας χρήσης και 
αιματολογικά 
αναλώσιμα υλικά 33141000-0 240 520,80 520,80  

 

3 
Λευκοπλάστης με 
γάζα 33141112-8 27 45,77 11,87 33,90 

 

4 
Δοχείο απορριμμάτων 
οξέων αντικειμένων 33141123-8 50 62,00 62,00   

5 Καθετήρες 33141200-2 200 78,95 78,95   

6 Σύριγγες 33141310-6 500 213,28 213,28   

7 Ιατρικές βελόνες  33141320-9 100 14,69 14,69     

8 Χειρουργικά γάντια 33141420-0 350 185,50 53,00 53,00 79,50 

9 Ιατρικοί εξοπλισμοί 33141620-2 10 892,80 892,80     

10 
Αντισηπτικά και 
απολυμαντικά 33631600-8 200 848,00 

 
424,00 424,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 5177 19.009,79 7.819,39 5.598,90 5.591,50 
 
 

                        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ 
 
 
 

                           ΤΣΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, 

ΑΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ 
 

1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»: Νεομ. Γεωργίου1, Συν. 
Πεντέλης, 45332 Ιωάννινα 

α.α Περιγραφή είδους CPV ποσότητα 
μον. 

Μετρησης 
Τιμή 

μονάδας  
Σύνολο 

ανευ ΦΠΑ 
Σύνολο με 

ΦΠΑ 

1 

Γάντια εξεταστικά Νιτριλίου 
(L) χωρίς πούδρα, μπλέ 
χρώματος κουτί 100 τμχ 18424300-0 400 κουτί 6,00 2400,00 2544,00 

2 

Γάντια εξεταστικά 
Νιτριλίου(M) χωρίς πούδρα, 
μπλέ χρώματος κουτί 100 τμχ 18424300-0 340 κουτί 6,00 2040,00 2162,40 

3 

Γάντια εξεταστικά Νιτριλίου 
(S) χωρίς πούδρα, μπλέ 
χρώματος κουτί 100 τμχ 18424300-0 110 κουτί 6,00 660,00 699,60 

4 

Γάντια εξεταστικά Νιτριλίου 
(XL) χωρίς πούδρα, μπλέ 
χρώματος κουτί 100 τμχ 18424300-0 50 κουτί 6,00 300,00 318,00 

5 

Γάντια πλαστικά 
πολυαιθυλενίου διαφανή 
εξεταστικά μη αποστειρωμένα 
μιας χρήσης, συσκ των 100 
τμχ 18424300-0 1000 συσκ. 0,20 200,00 248,00 

7 
Αεραγωγός 
στοματοφαρυγγικός Νο3 33141000-0 20 τεμ. 1,00 20,00 24,80 

8 
Αεραγωγός 
στοματοφαρυγγικός Νο4 33141000-0 20 τεμ. 1,00 20,00 24,80 

14 

Ποδιά πλαστική λευκή μίας 
χρήσης 75x130cm, συσκ των 
100 τμχ 33141000-0 100 συσκ. 3,50 350,00 434,00 

16 
Νεφροειδή μίας χρήσης από 
πλαστικό (πολυπροπυλένιο) 33141000-0 100 τεμ. 0,30 30,00 37,20 

20 

Τραυμαπλάστ 
μικροτραυμάτων (strips) 
αδιάβροχα, υποαλλεργικά, 
κουτί που περιέχει διάφορα 
μεγέθη, κουτί 40 τμχ  33141112-8 7 κουτί 1,50 10,50 11,87 

26 
Δοχεία απόρριψης βελόνων 
με καπάκι ασφαλείας 5,4 lit  33141123-8 50 τεμ. 1,00 50,00 62,00 

27 Φλεβοκαθετήρες 22 G 33141200-2 100 τεμ 0,15 15,00 16,95 

28 

Συνδετικά 3way για 
ενδοφλέβια χορήγηση 
φαρμάκων με καπάκι 33141200-2 100 τεμ 0,50 50,00 62,00 

29 

Σύριγγα πλαστική 
αποστειρωμένη χωρίς βελόνα 
60 ML σίτισης ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ 
ΡΥΓΧΟΣ  στο κέντρο του μπεκ 
και να διαθέτει καπάκι 33141310-6 400 τεμ. 0,40 160,00 198,40 

30 Σύριγγες 20ml 33141310-6 100 τεμ. 0,12 12,00 14,88 

31 Πεταλούδες 23 G 33141320-9 100      τεμ. 0,13 13,00 14,69 

32 

Γάντι χειρουργικό 
αποστειρωμένο μεγέθους 7,5-
8 σε συσκευασία 1 ζεύγους 33141420-0 100 ζεύγος 0,50 50,00 62,00 
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34 

Πιεσόμετρο ηλεκτρονικό 
μπράτσου με ανίχνευση 
αρρυθμίας,με ανίχνευση 
ακανόνιστων καρδιακών 
παλμών (αρρυθμία), με 
ανίχνευση κίνησης σώματος 
κατά τη διάρκεια της 
μέτρησης για μέγιστη 
ακρίβεια,αποθήκευση 100 
μετρήσεων στην εσωτερική 
μνήμη με Ελληνικές οδηγίες 
χρήσης και εγγύηση Ελληνικής 
αντιπροσωπίας.  33141620-2 4 τεμ. 150,00 600,00 744,00 

35 

Μανομετρικό Πιεσόμετρο, με 
σταθερό 
στηθοσκόπιο,συμπαγή 
μετρητή,ενσωματωμένα 
ακουστικά, βαλβίδα 
απελευθέρωσης αέρα με 
ελατήριο και ποιοτική 
περιχειρίδα. 33141620-2 6 τεμ. 20,00 120,00 

148
,80 

  

3.107 Σύνολα: 7.100,50 7.828,39 

 
 

2) ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ – ΜΟΝΑΔΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: Πανόραμα, 
46100, Ηγουμενίτσα. 

 

α.α 
Περιγραφή είδους CPV 

ποσότητα 
μον. 

Μετρησης 
Τιμή 

μονάδας 
Σύνολο 

ανευ ΦΠΑ Σύνολο με 
ΦΠΑ       

1 
Γάντια Νιτριλίου S (κουτί 100 
τμχ) 18424300-0 100 κουτί 6,00 600,00 636,00 

2 
Γάντια Νιτριλίου M (κουτί 100 
τμχ) 18424300-0 400 κουτί 6,00 2400,00 2544,00 

3 
Γάντια Νιτριλίου L (κουτί 100 
τμχ) 18424300-0 200 κουτί 6,00 1200,00 1272,00 

4 
Γάντια Νιτριλίου XL (κουτί 100 
τμχ) 18424300-0 100 κουτί 6,00 600,00 636,00 

11 

Τραυμαπλάστ 
μικροτραυμάτων (strips) 
αδιάβροχα, υποαλλεργικά, 
κουτί που περιέχει διάφορα 
μεγέθη, κουτί 40 τμχ  33141112-8 20 κουτί 1,50 30,00 33,90 

26 
Γάντια αποστειρωμένα μεγ. 
7,5-8 (ζευγ.) 33141420-0 100 ζεύγος 0,50 50,00 53,00 

28 
Αλκοολικό διάλυμα 
(chloarhexidine glyxonat 0,5% 
w/v) 500 ml  33631600-8 100 τεμ.  4,00 400,00 424,00 

   

1.020 Σύνολα: 5280,00 5598,90 
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3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ – ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ: Φιλιάτες 46300 

  

α.α Περιγραφή είδους CPV ποσότητα 
μον. 

Μετρησης 
Τιμή 

μονάδας 
Σύνολο 

ανευ ΦΠΑ 
Σύνολο με 

ΦΠΑ 

1 
Γάντια Νιτριλίου L (κουτί 100 
τμχ) 

18424300-0 
500 κουτί 6,00 3000,00 3180,00 

2 
Γάντια Νιτριλίου XL (κουτί 100 
τμχ) 

18424300-0 
100 κουτί 6,00 600,00 636,00 

3 
Γάντια Νιτριλίου S (κουτί 100 
τμχ) 

18424300-0 
100 κουτί 6,00 600,00 636,00 

4 
Γάντια Νιτριλίου M (κουτί 100 
τμχ) 

18424300-0 
100 κουτί 6,00 600,00 636,00 

25 
Γάντι χειρουργικό 
αποστειρωμένο μεγέθους 7,5-
8, σε συκευασία 1 ζεύγους 33141420-0 150 ζεύγος 0,50 75,00 79,50 

26 
Αλκοολικό διάλυμα 
(chloarhexidine glyxonat 0,5% 
w/v) 500 ml 33631600-8 100 τεμ. 4,00 400,00 424,00 

 
  

1050 Σύνολα: 5275,00 5591,50 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 
 
 

                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1. Οι υποψήφιοι Προμηθευτές οφείλουν να καταθέσουν ξεχωριστό φύλλο Οικονομικής Προσφοράς για κάθε ένα 

Παράρτημα του Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου, τηρώντας κάθε φορά τον αύξων αριθμό (α.α.) που δίνεται από τους πίνακες του 
Παραρτήματος Β΄ της παρούσας Διακήρυξης. Με αυτό τον τρόπο θα διευκολυνθεί το έργο της Επιτροπής Διενέργειας 
του Διαγωνισμού προκειμένου για την τελική αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών. 

2. Παρακαλούμε όπως αναγράφετε τον εκάστοτε αύξων αριθμό που αναγράφεται στους πίνακες για κάθε ένα 
Παράρτημα. 

3. Οι υποψήφιοι Προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν οικονομική προσφορά σύμφωνα με τη μονάδα μέτρησης όπως 
αυτή καθορίζεται στο Παράρτημα Β΄ της παρούσας Διακήρυξης, στο πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ»   

4. Οι υποψήφιοι Προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν οικονομική προσφορά σύμφωνα με τη μονάδα μέτρησης όπως 
αυτή καθορίζεται στο Παράρτημα Β΄ της παρούσας Διακήρυξης, στο πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

……………………………………………………………………………………………….. 

α/α2 ΕΙΔΟΣ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ3 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

% ΦΠΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 ΜΕ ΦΠΑ 

   

 

 

   

 

 

   

 

 



Διακ.αριθ. 11/2020 

 

Σελίδα 14 από 25 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ      
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την ως άνω ειδοποίηση, ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα που 
προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Το παρόν δικαιολογητικό δύναται να 
αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας, μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος από τον 
οικονομικό φορέα και των απαραίτητων στοιχείων έκδοσής του. 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα 
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, ήτοι: 

 Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 
και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση αφορά κατ’ ελάχιστον στους 
διαχειριστές. 

 Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και 
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η υποχρέωση αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση αφορά στους νόμιμους 

εκπροσώπους τους. 
Εάν, για τις περιπτώσεις (α) έως (στ) της παραγράφου 2.2.3.1, η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 
Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το οποίο 
καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν 
1599/86, φέρουσα την ηλεκτρονική του υπογραφή, όπου αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα 
αυτά. Η επιτροπή του διαγωνισμού μπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο 
να προσκομίσει αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων. 

2. Πιστοποιητικά από Πρωτοδικείο, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την ως άνω ειδοποίηση που 
εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
Α) Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα 
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, ή ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει 
τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των 
εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., και γίνεται αποδεκτό εφ’ όσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά 
ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη 
θέσεως σε εκκαθάριση.  
Β) Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων4.  

                                                 
4 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
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Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου 
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση και γίνεται αποδεκτή εφ’ όσον 
έχει συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της,  ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 
2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 
 

3. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να προκύπτει 
ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής, τα οποία να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 
τους, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν την υποβολή τους. 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους 
οργανισμούς κύριας ασφάλισης. Αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό.  
Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή 
ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς.  
Σε περίπτωση εταιρειών (Νομικών Προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το Νομικό Πρόσωπο) 
και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή 
σχέση με την εταιρεία. 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου 
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, 
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη 
ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

4. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι 
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης (άρθρο 80 Ν.4412/2016) το οποίο να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής του, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του . 

5.  Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο η οποία  γίνεται αποδεκτή εφ’ όσον έχει εκδοθεί 
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της. 

 6. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 του προσφέροντος οικονομικού φορέα, περί μη αθέτησης 
των υποχρεώσεων της παραγράφου 2 του άρθ. 18 του ν. 4412/2016 και ότι δεν έχει εκδοθεί σε 
βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016,  η οποία να έχει 
συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 
- Ονομασία: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής ΚΗΜΔΗΣ: 55403 

 - Ταχ/κή δ/νση: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Γκόλφω Γιαννακακού  

- Τηλέφωνο: 2651360109 

- Ηλ. ταχυδρομείο: g.giannakou@kkppe.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.kkppe.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος της δημόσιας σύμβασης (+ CPV): ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ (CPV:18424300-0, 24322500-2, 33141000-0, 33141110-4, 33141112-8, 33141115-9, 

33141117-3, 33141119-7, 33141615-4, 33141620-2, 33141114-2, 33141200-2, 33141310-6, 

33141420-0, 33141320-9 ) 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [                          ] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε προμήθειες ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : Τρία [3], ήτοι: 1) Παράρτημα ΑΜΕΑ 

Ιωαννίνων «Ο Νεομάρτυς Γεώργιος», 2) Παράρτημα ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας – Μονάδα Ηγουμενίτσας 

και 3) Παράρτημα ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας - Μονάδα Φιλιατών  

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή:  11/2020 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

 

http://www.kkppe.gr/
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) 
(εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία 
επιχείρηση; 

[……] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); (Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΦΟΡΑ ΕΑΝ Ο 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΕ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ) 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου 
(επιμελητηρίου) ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 
αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση. 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
 
γ) (-) 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που 
θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:  

 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [-] 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων):[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους; 
(ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ) 

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην 
ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για 
συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που 
συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 
ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
 
α) [……] 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης 
εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την 
εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 
2. δωροδοκία· 
3. απάτη· 
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες· 
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας· 
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 
από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): […][……] 

Εάν ναι, αναφέρετε:  
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α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση: 

α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……] 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……] 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων 
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, στην Ελλάδα και 
στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους ; 

ΦΟΡΟΙ 
α)[……]· 
β)[……] 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
γ.2)[……]· 
 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝ/ΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
α)[……]· 
β)[……] 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή 
των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, Απάντηση: 
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σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 
αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από 
τις ακόλουθες καταστάσεις : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο, ή 
ε)έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, 
ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 
από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο 
οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη 
σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 
αυτές τις περιστάσεις  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους 
ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 
επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται,εκτός εάν: 
α) η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν. 
β) η αναθέτουσα αρχή έχει ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες 
έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου 
Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/2020 ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΚΩΔΙΚΟ ΚΗΜΔΗΣ «   ». 

 
Τόπος ……..………………….,          Ημερομηνία …………………………… 

υπογραφή(-ές): [……] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η  Αριθ.    
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 
Στα Ιωάννινα σήμερα στις ΧΧ-ΧΧ-20ΧΧ  και στα γραφεία Διοίκησης του Κ.Κ.Π.Π.Η. oι υπoγράφovτες αφ’ ενός 
μεν: 
α) Η Κ.Τσολάκη Μαρία, Πρόεδρος του ΔΣ  του Κ.Κ.Π.Π.Η., σύμφωνα με την αρ. Δ1/οικ.47333/15537/06-12-

2019 (ΦΕΚ 1058/13-12-2019 Τ’.Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση Υφυπ. Εργασίας ορισμού Μελών στο ΔΣ του 
Κ.Κ.Π.Π.Η., που με την ιδιότητά της αυτή εκπροσωπεί τα Παραρτήματα: ΑΜΕΑ Ιωαννίνων «Ο 
Νεομάρτυς Γεώργιος», ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας (δομές Ηγουμενίτσας και Φιλιατών), Προστασίας Παιδιού 
Ιωαννίνων (δομές Ιωαννίνων, Κόνιτσας και Πωγωνιανής) και Προστασίας Παιδιού Θεσπρωτίας, τα 
οποία εδρεύουν στη δ/νση: για το Παράρτημα ΑΜΕΑ Ιωαννίνων: Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. 
Πεντέλης, 45332, Ιωάννινα, για το Παράρτημα ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας – Μονάδα Ηγουμενίτσας στη δ/νση: 
Πανόραμα, 46100, Ηγουμενίτσα και για τη Μονάδα Φιλιατών στη δ/νση: Φιλιάτες 46300, για το 
Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Ιωαννίνων – δομή Ιωαννίνων στη δ/νση: Απολλωνίας 15, Ιωάννινα, 
στην Κόνιτσα 44100 Ιωαννίνων και την Πωγωνιανή 44005 Ιωαννίνων αντίστοιχα και τέλος για το 
Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Θεσπρωτίας στην δ/νση: Εθν. Αντίστασης 154, 46300, Φιλιάτες, όλα 
με ΑΦΜ 997297350 και Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων και αφ΄ ετέρου δε: 

 β) ο προμηθευτής …………………..…., Ταχ. Δ/νση:……………….………, Τ.Κ………, Τηλέφ.:………….……., 
ΦΑΞ:……………..…., με ΑΦΜ…………..… και ΔΟΥ……………..…….. 

 
 Έχοντας υπόψη : 

α) Την αριθ. ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2020 (Θ.ΧΧ)απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Η. με την οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός με 
αριθ. Δ/ξης 11/2020 προμήθειας «Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού», 

β) Την  από ΧΧ-ΧΧ-2020 προσφορά του παραπάνω προμηθευτή, 
γ) ΧΧΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:). 
 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ και έκαναν ΔΕΚΤΑ τα παρακάτω : 
 

 Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με αυτήv τoυ τηv ιδιότητα αναθέτει στον δεύτερο, ο οποίος στο εξής 
θα ονομάζεται “ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ’’ την προμήθεια του είδους/ειδών ………………………., όπως αναλυτικά 
περιγράφονται πιο κάτω, σύμφωνα με τηv απόφαση τoυ Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Η., η oπoία σε συνδυασμό με 
τηvπροσφορά του προμηθευτή, αποτελούν αναπόσπαστο  τμήμα της παρούσης σύμβασης και με τους εξής όρους: 

1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
 Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες Αγορανομικές και 
Υγειονομικές διατάξεις, καθώς επίσης και με τις τιθέμενες τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής διακήρυξης. 

2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά ή εφ’ άπαξ εφόσον πρόκειται για μικρή παραδιδόμενη ποσότητα ή έτσι 
κρίνεται συμφέρουσα από την Υπηρεσία, και ανάλογα με τις ανάγκες των Μονάδων των Παραρτημάτων με 
ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή στις αποθήκες του ………………….. εντός δέκα (10) ημερών την 
επομένη εργάσιμη της παραγγελίας της Μονάδας. 
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 Η Μονάδα πρέπει να ενημερώνει εγγράφως ή τηλεφωνικώς τον προμηθευτή για τα αναγκαία είδη πέντε  
τουλάχιστον ημέρες πριν από την παραλαβή, με πλήρη περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών. 

Σε περίπτωση που το είδος της παραγγελίας δεν υπάρχει αποδεδειγμένα στην αγορά ο προμηθευτής 
οφείλει να ενημερώσει την προηγούμενη ημέρα της παράδοσης και μέχρι της 10.00 το πρωί, την διεύθυνση της 
υπηρεσίας, ώστε να μην φέρει ευθύνη από την μη προσκόμισή του. 

 Αν ο προμηθευτής καθυστερεί να προσκομίσει τα είδη ή παραλείπει ορισμένα από αυτά ή τα προσκομίσει 
σε μικρότερη ποσότητα από τα παραγγελθέντα, τότε το Παράρτημα έχει την δυνατότητα να τα προμηθευτεί απ΄ 
ευθείας από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή. 

 Σε περίπτωση που τα προσκομισθέντα είδη κριθούν μακροσκοπικά ακατάλληλα από την Επιτροπή 
παραλαβής, ο προμηθευτής υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή τους. Σε αντίθετη περίπτωση, το Παράρτημα 
έχει την δυνατότητα να τα προμηθευτεί απ’ ευθείας από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή. 

 Η σύμβαση ισχύει από τις ΧΧ-ΧΧ-2020 και λήγει στις 31-12-2020.  

3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η μεταφορά των ειδών στις Μονάδες των Παραρτημάτων θα γίνεται με καθαρά μεταφορικά μέσα του 

προμηθευτή και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μέχρι τις αποθήκες των Μονάδων των Παραρτημάτων το 
αργότερο μέσα σε πέντε μέρες από την παραγγελία και μέχρι την 12.00 πρωινή.  

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριμελή Επιτροπή που θα ορίζεται από τα 
αρμόδια όργανα του εκάστοτε Παραρτήματος, με βάσει τις νόμιμες διαδικασίες. 

4. ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ   
Η τιμή είναι σταθερή και δεσμευτική για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.  

Για το είδος ………………………… η τιμή είναι ………...άνευ ΦΠΑ ή με ΦΠΑ στην τιμή των 00,00€ και για 
ποσότητα ………….. τεμαχίων. 

Η συνολική αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 0000,00€ άνευ ΦΠΑ ή 0000,00 με ΦΠΑ. 

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
Ο Προμηθευτής δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην 

παρούσα σύμβαση. 
Ρητά συμφωνείται ότι, τυχόν καθυστέρηση παράδοσης της εν λόγω προμήθειας από τον Προμηθευτή  ή 

τυχόν απόρριψης όλης ή μέρους της παραγγελίας, επιφέρει στον Προμηθευτή τις συνέπειες που προβλέπονται 
από το άρθρο 207 του ν.4412/2016. 

6. ΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
Το Κ.Κ.Π.Π.Η. δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής και 

κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
(α) αν ο Προμηθευτής δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση, 
παρά τις προς τούτο οχλήσεις του Κ.Κ.Π.Π.Η., 
(β) αν ο Προμηθευτής δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης εντολές του 
Κ.Κ.Π.Π.Η., 
(γ) αν ο Προμηθευτής εκχωρεί τη σύμβαση , 
(δ) αν ο Προμηθευτής πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια 
λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος 
των περιουσιακών του στοιχείων, 
(ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Προμηθευτή για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του 
επαγγέλματός του. 

Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 
4412/2016. 

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Προμηθευτής αποδείξει ότι η 
καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του Κ.Κ.Π.Π.Η. ή σε ανώτερη βία (εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 203-204 του ν. 4412/2016). 

7. ΤΙΜΗΜΑ- ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή από το εκάστοτε Παράρτημα, με βάση τη συσκευασία, την περιγραφή και την τιμή των ειδών, όπως 
αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του προσφορά. 



Διακ.αριθ. 11/2020 

 

Σελίδα 24 από 25 

 
 

Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε, 
μετά την οριστική παραλαβή των ειδών και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών με 
έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή.  

Η πληρωμή του δικαιούχου θα γίνεται σε ευρώ (€) από πιστώσεις του Κ.Κ.Π.Π.Η., με χρηματικά 
εντάλματα το αργότερο σε χρονικό διάστημα (60) εξήντα ημερών από το τέλος του μήνα μέσα στον οποίο 
παρελήφθησαν τα είδη και βεβαίως ύστερα από την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών, ήτοι: α) 
Τιμολόγιο παροχής προϊόντων για παραδόσεις προηγούμενου μήνα, β) Πρακτικό παραλαβής ποιοτικά και 
ποσοτικά προϊόντων μηνός της τριμελούς επιτροπής και γ) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενημερότητας. 

Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του 
τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής 
και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 του ν.4412/2016  και την ισχύουσα νομοθεσία για την 
εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.).  Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει 
πριν από την ημερομηνία εκάστης τμηματικής οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση 
του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο προμηθευτής εκδώσει τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής ως 
συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο των προϊόντων, η ως άνω προθεσμία υπολογίζεται από την επομένη της 
σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου θα καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα 
(60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην 
οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. 
Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προς της ημερομηνίας εκδόσεως 
του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής». 

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή 
του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη 
θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και γ) δεν προσμετρείται ο 
χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των 
αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές 
προδιαγραφές κ.λπ.). 

Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις επί του τιμήματος των ειδών. Οι διενεργούμενες 
κρατήσεις είναι: 
α) Κράτηση 0,07%, για συμβάσεις αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 2.500,00€ άνευ ΦΠΑ, υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει, άρθ. 44 Ν.4605/2019), η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης. Στην παραπάνω κράτηση παρακρατείτε επίσης το αναλογούν Χαρτόσημο 3% 
υπέρ Δημοσίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου. 
β) Κράτηση 0,06%, για συμβάσεις αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 2.500,00€ άνευ ΦΠΑ, υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 Ν.4412/2016 & αρ. 1191/14-3-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ τ.Β΄/969/22-3-2017)), η 
οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης προ 
φόρων και κρατήσεων. Στην παραπάνω κράτηση παρακρατείτε επίσης το αναλογούν Χαρτόσημο 3% υπέρ 
Δημοσίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου.  
γ) Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νόμιμων κρατήσεων ή/και φόρου 
εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της Προκήρυξης, 
καθώς και της Σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί µε τον Ανάδοχο, συμμορφώνονται µε τις νέες διατάξεις.  
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 
αξίας 4% επί του καθαρού ποσού (άρθρο 24 του Ν. 2198/94, όπως ισχύει). 
Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή. 
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8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε 

όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται 
και από τους δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του Κ.Κ.Π.Π.Η., 
αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία. 

 

9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
1. Ο Προμηθευτής δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην 
παρούσα σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων 
όλων ανεξαιρέτως αυτή έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. 
2. Ο Προμηθευτής δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξ’ ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την 
επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται 
την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις 
ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
3. Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους 
παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. 

 
Για τα παραπάνω συvτάχτηκε η σύμβαση αυτή, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται 

νόμιμα από τους συμβαλλομένους σε τρία (3) πρωτότυπα. Από αυτά το ένα έλαβε ο Προμηθευτής και τα άλλα δύο 
το Κ.Κ.Π.Π.Η.. 

Ο I    Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο I 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                                      O   ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
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