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ΚΟΙΝ.: 
 
 

 
Υπηρεσία μας 
 
 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών  υπηρεσιών κομμωτηρίου για τον ευπρεπισμό  

φιλοξενούμενων τoυ Παραρτήματος ΑμεΑ Ιωαννίνων «Ο Νεομάρτυς Γεώργιος»,  
Παραρτήματος ΑμεΑ Θεσπρωτίας (Μονάδα Ηγουμενίτσας & Μονάδα Φιλιατών) 
καθώς και των Παραρτημάτων Προστασίας Παιδιού Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας για 
το έτος 2022». 
 

ΣΧΕΤ.: 1) «Η αρ.3344/08-11-2021  Απόφαση Προέδρου Δ.Σ. του ΚΚΠΠΗ». 
2) «Η αριθ. 3468/19-11-2021 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης». 
3) «Η αριθ. 3496/22-11-2021 Βεβαίωση άρθρου 66 Ν.4811/2021».  

 
Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες 
κομμωτηρίου για τον ευπρεπισμό των φιλοξενούμενων  του Παραρτήματος ΑμεΑ Ιωαννίνων «Ο 
Νεομάρτυς Γεώργιος», του Παραρτήματος ΑμεΑ Θεσπρωτίας (Μονάδα Ηγουμενίτσας και 
Μονάδα Φιλιατών) καθώς και των Παραρτημάτων Προστασίας Παιδιού Ιωαννίνων και 
Θεσπρωτίας  για ένα(1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης.  
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη εκτιμάται στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων  ευρώ 
#14.000,00€# συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(το οποίο κατά αναλογία είναι: σε  #6.000,00€# 
για το Παράρτημα ΑμεΑ Ιωαννίνων «Ο Νεομάρτυς Γεώργιος», σε #6.000,00€#  για το 
Παράρτημα ΑμεΑ Θεσπρωτίας (Μονάδα Ηγουμενίτσας & Μονάδα Φιλιατών),σε #1.000,00€# για 
το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Θεσπρωτίας και #1.000,00€#για το Παράρτημα Προστασίας 
Παιδιού Ιωαννίνων  που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0419 του ενιαίου προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π.Π.Η.  
Στα πλαίσια ανάγκης περιορισμού διασποράς του κορωνοϊου, οι προσφορές θα γίνονται δεκτές 
μόνο σε τοπικό επίπεδο ανά νομό. 
Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: 
  1)  Για το Παράρτημα ΑμεΑ Ιωαννίνων «Ο Νεομάρτυς Γεώργιος»: 

       α)Κούρεμα ανδρών και γυναικών μία (1)φορά το δίμηνο, 

       β)Ξύρισμα ανδρών μία (1) φορά την εβδομάδα. 

  2)Για το Παράρτημα ΑμεΑ Θεσπρωτίας (Μονάδα Ηγουμενίτσας και Μονάδα Φιλιατών) : 

       α)Κούρεμα ανδρών και γυναικών μία (1) φορά το δίμηνο, 
       β)Ξύρισμα ανδρών μία (1) φορά την εβδομάδα(μόνο στην Μονάδα Φιλιατών). 
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   3)Για το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Θεσπρωτίας: 
       α)Κούρεμα παιδιών μία (1) φορά το δίμηνο. 
   4)Για το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Ιωαννίνων: 
       α)Κούρεμα παιδιών μία (1) φορά το δίμηνο.  
 
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία σε κλειστό 
φάκελο με σφραγίδα και μονογραφή στο κλείσιμο αυτού μέχρι την Πέμπτη 09-12-2021 και ώρα 
12:00 στην παρακάτω διεύθυνση:  
Κ.Κ.Π.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
(ΜΟΝΑΔΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ) 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΚ 46100 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 
 
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε για την επιπλέον, 
εκτός από την οικονομική προσφορά σας, αποστολή των παρακάτω δικαιολογητικών: 
1. Υπεύθυνη Δήλωση   εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή 
     σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου 
     στην οποία να αναγράφεται ότι :   
      α. Δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου  1 του άρθρου  
         73 του ν. 4412/2016.  
     β. Αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα και συμμορφώνονται με τους όρους (παραδοτέα)  
         της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ.  ……………………….. του ΚΚΠΠ Ηπείρου.  
     γ. Δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για 
        την αθέτηση των υποχρεώσεων τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων καθώς και στην  
        καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.     
 2. Φορολογική ενημερότητα η οποία να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως στην  
      περίπτωση άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος να έχει εκδοθεί έως 
      τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή της. 
 3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016), η οποία να είναι εν ισχύ κατά 
     το χρόνο υποβολής της, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος να έχει 
     εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή της. 
 4.Απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς 
     παροχή υπηρεσιών   (βεβαίωση επαγγελματικής δραστηριότητας ). 
 5. Αποδεικτικό έναρξης εργασιών. 
 
 
  
 
 
 
 

                                                                              Η     ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
 
 

                                                                               ΤΣΟΛΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ 
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