
 

ΘΕΜΑ: « 1η Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας 

ΕΙ∆ΟΣ: Προμήθεια υγειονομικού υλικού για τα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε  

CPV: 33140000-3 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   9.792,28 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Προϋπολογισµός Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε ΚΑΕ:  1311 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (Χαμηλότερη Τιµή σε Ευρώ) 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε 

Έχοντας υπόψη:  
Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:  
 

    

1. Του Ν.4412/2016 ((ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)». 
 
2.Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α’ 74/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – 
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου 
Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις». 
 
3. Του άρθρου 9 του Ν. 4109/2013 (ΥΕΚ 16/Α/23.1.2013) «Κατάργηση και 
συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα».  
 
 
4. Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α’ 120/29.05.2013) «Εθνικό Σύστημα 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Λαμία  13-01-2023 

Αρ. Πρωτ. 36  

 

     

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

   
 

  

Ταχ. Δ/νση: Σμύρνης 25, ΤΚ. 35132 Λαμία 
  

Πληροφορίες: Ιωάννης Καββαδίας       

Τηλέφωνο: 2231351117  

FAX: 2231351125  
E-mail: promithies@1035.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: 678ΓΟΞ8Ψ-8ΘΩ



 
5.Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107/09.05.2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
των Νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013 και ειδικότερα της 
Παραγράφου Ζ’: Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
6.Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204/15.09.2011) «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». 
 
7.Του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145/2016) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες». 
 
8.Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με 
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 
 
9. Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45/09.03.1999) «Κύρωση του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. 
 
10.Την αριθμ. πρωτ. οικ. 108142/15-11-2022 (ΦΕΚ 1076/ΥΟΔΔ/22-11-2022) 
απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 
σχετικά με το διορισμό Διοικητικού Συμβουλίου στο Κέντρο Κοινωνικής 
Πρόνοια Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
11. Την  υπ. αριθμ. 14929/3925/17-02-2022 απόφαση του Υπουργείου 
Εργασίας με την οποία εγκρίθηκε ο Π/Υ 2022. 
 
12.Την εγγραφή και δέσμευση του  ποσού των 27.056,29 ευρώ στον 

αντίστοιχο ΚΑΕ 1311  με την έγκριση του Π/Υ οικονομικού έτους 2023. 

 

13.Το  υπ. αριθμ 717/30-11-2022 πρωτογενές αίτημα  της Υπεύθυνου 

Οικονομικής & Τεχνικής Υποστήριξης του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Εύβοιας 

Λαθούρα Ασπασίας. 

 

         14.Την  υπ. αριθμ 859/06-12-2022 πρωτογενές αίτημα    της Υπεύθυνης 

Εποπτείας & Συντονισμού του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού 

Παπαδοπούλου Κωνσταντινιάς. 
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          15.Την  υπ. αριθμ 1075/28-11-2022 πρωτογενές αίτημα   της Υπεύθυνης 

Οικονομικής & Τεχνικής Υποστήριξης του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Φθιώτιδος 

Παπαθανασίου Θωμαής. 

16. Την υπ. αριθμ. 32ης/12-12-2022 (θέμα 7ο)  απόφασης του Δ.Σ του 
Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε « Περί εγκρίσεως  διαγωνιστικής διαδικασίας απευθείας ανάθεσης 
με συλλογή προσφορών, με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής (Χαμηλότερη Τιµή σε Ευρώ), για την προμήθεια 
Υγειονομικού υλικού για τα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε, συνολικού 
προϋπολογισμού 27.056,29€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για ένα 
έτος.». 
 
17. Την  υπ. αριθμ. 2118/13-12-2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
 
18.Το υπ. αριθμ.2208/22-12-2022 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης του 
διαγωνισμού. 
 
19. Την υπ. αριθμ. 36ης/28-12-2022 (θέμα 6ο)  απόφασης του Δ.Σ του 
Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε « Περί εγκρίσεως και αποδοχής του πρακτικού της επιτροπής της 
διαγωνιστικής διαδικασίας απευθείας ανάθεσης με συλλογή προσφορών, με 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (Χαμηλότερη 
Τιµή σε Ευρώ), για την προμήθεια Υγειονομικού υλικού για τα Παραρτήματα 
του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε, συνολικού προϋπολογισμού 27.056,29€ ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για ένα έτος.». 
 
20.Τις συμβάσεις που υπογράφηκαν την 11-01-2023 με τις ανάδοχες 
εταιρείες. 
 
 

 Προβαίνει σε 1η Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού για τα 

Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε  

 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη συνολικά αντιστοιχεί στο ποσό των 9.792,28 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  για το Παράρτημα ΑΜΕΑ Φθιώτιδας, για 

το Παράρτημα ΑΜΕΑ Εύβοιας και για το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού του 

Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε.  

α) Δικαιούχοι Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται 

στον τομέα κατασκευής, εμπορίας και εγκατάστασης των ανωτέρω.  
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β) Αντικείμενο  Προμήθεια υγειονομικού υλικού για τα Παραρτήματα του 

Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε  

                
 
1). Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι: 
 

α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι: 

α. ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για 

κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα (όπως ορίζονται στο άρθρο 73 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, Παιδική εργασία και άλλες μορφές 

εμπορίας ανθρώπων.( Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις 

εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.) 

β. ότι δεν έχουν  αθετήσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι έλαβε γνώση όλων των όρων 

της παρούσης διακήρυξης, και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

γ). Τεχνική Προσφορά. 

 Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ειδικό 

τεύχος τεχνικής περιγραφής (υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ»), στο οποίο θα δίδεται σαφής περιγραφή για το 

προσφερόμενο είδος, εικονογραφημένα έντυπα τεχνικών στοιχείων, 

πιστοποιήσεις διασφάλισης ποιότητας τόσο του κατασκευαστή - 

παραγωγού όσο και του προμηθευτή αν πρόκειται για διαφορετικές 

επιχειρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι, βεβαιώσεις, φυλλάδια και 

υπεύθυνη δήλωση για τη συμμόρφωση ή απόκλιση σε σχέση με τις 

αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Τα υπό προμήθεια είδη 

θα πρέπει: α) να είναι επώνυμα προϊόντα, με αναγραφόμενη την 

επωνυμία του κατασκευαστή επί της συσκευασίας, β) να είναι 

εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. γ) τα προϊόντα που 

φέρουν ημερομηνία λήξεως. 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνει 

ότι: όλα τα προσφερόμενα είδη τηρούν τις προδιαγραφές που 

ορίζονται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία . 
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 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα 

αναγράφονται τα προϊόντα με τις ποσότητες για τις οποίες θα 

κατατεθεί προσφορά.  

 Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος αυτό ή υπάρχουν σ’ 
αυτό ασαφείς ή  ελλιπείς τεχνικές περιγραφές, απορρίπτεται.  

 

δ). Οικονομική Προσφορά. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς 
τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, 
μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που 
θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου. 

 Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Προσφορά σε άλλα νομίσματα 
ή με ρήτρα, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό 
αίρεση ή μη σύμφωνες με τους ουσιώδεις όρους της παρούσας 
διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.   

ε). Φορολογική Ενημερότητα. 

στ). Ασφαλιστική Ενημερότητα. 

2.Τόπος και χρόνος Υποβολής: 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα 

υποβάλλονται εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» Για την 1η Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος Προμήθειας  υγειονομικού υλικού για τα 

Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε . 

Ο φάκελος θα κατατίθεται στα γραφεία  του Παραρτήματος 

Προστασίας  Παιδ ιού  Τ.Κ.  35132 μέχρι  τ ις  23 Ιανουαρ ίου  

ημέρα Δευτέρα  και  ώρα 11:00 π.μ. , μετά την λήξη της 

προθεσμίας ακολουθεί η αξιολόγηση των προσφορών. 

Οι ενδιαφερόμενοι επί ποινή απόρριψης όλων των προσφορών, 

λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό με μία μόνο προσφορά, για το 

σύνολο των ποσοτήτων των ειδών ή για επιμέρους είδη στο σύνολο 

της ποσότητάς τους, του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε Εναλλακτικές προσφορές δε 

γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται. 

Οι προσφορές θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένες, χωρίς σβησίματα, τυχόν 

διορθώσεις και ευκρινείς. Διαφορετικά θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες 

Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται 

εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. 
Προσφορές που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν θα αξιολογηθούν.  
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Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  

 

3. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Η  πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην Διαύγεια ,στο ΚΗΜΔΗΣ και 

στην ιστοσελίδα του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε . 

4. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μετά την λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών αριθμούνται από 
την Επιτροπή που ορίστηκε με απόφαση του Δ.Σ, οι φάκελοι των προσφορών 
με την σειρά που επιδόθηκαν.  
Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια από την αρμόδια επιτροπή ενώπιον των 
συμμετεχόντων στο διαγωνισμό με την παρακάτω διαδικασία:  
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα 
δικαιολογητικά και η Υπεύθυνη Δήλωση. Οι φάκελοι των οικονομικών 
προσφορών αποσφραγίζονται στο τέλος εάν διαπιστωθεί η πληρότητα των 
ανωτέρω δικαιολογητικών. 
Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και πριν το άνοιγμα 
των οικονομικών προσφορών, όσες από αυτές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν 
αποσφραγίζονται, γνωστοποιείται δε στους ενδιαφερομένους, έγκαιρα, με 
έγγραφο, ο λόγος της απόρριψης της προσφοράς.  

Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών το παραπάνω όργανο 

προβαίνει στην καταχώρηση αυτών σε πρακτικό. 

 
5. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή που προσφέρει την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (Χαμηλότερη 
Τιµή σε Ευρώ).  
 
6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ 
Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση της 

απόφασης τελικής έγκρισης όπου και θα αναφέρονται ανά παράρτημα οι 

ποσότητες ανά κωδικό προϊόντος που αντιστοιχούν. Μετά την ανακοίνωση 

κατακύρωσης, καταρτίζεται από το Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε η σχετική σύμβαση που 

υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με 

βάση τους όρους της Πρόσκλησης, προσκομίζοντας ταυτόχρονα και την 

προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης, η οποία ανέρχεται σε 

ποσοστό 4% επί του συνολικού ποσού της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α. Η 

παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και 

από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και θα ισχύει για διάστημα δώδεκα  (12) 

μηνών. 
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7.  ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

 

Η παραλαβή της προμήθειας Υγειονομικού υλικού που θα παραδίδεται στις 

αποθήκες των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας, θα γίνεται από τριμελή επιτροπή, που θα εκδίδει σχετικό 

πρωτόκολλο παραλαβής. Τα ζητούμενα υλικά θα παραδίδονται το αργότερο 

μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη διαβίβαση της αντίστοιχης παραγγελίας του 

Παραρτήματος προς τον προμηθευτή. Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα 

πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα 

γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.  

Ο προμηθευτής φέρει την ευθύνη μέχρι της οριστικής παράδοσης των υπό 

προμήθεια υλικών εκτός αν η φθορά ή καταστροφή προέλθει αποδεδειγμένα 

από υπαιτιότητα των εκπροσώπων ή υπαλλήλων των Παραρτημάτων του 

Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Ρητώς συμφωνείται ότι στην περίπτωση κατά την οποία κατά το χρόνο 

παράδοσης έχει αποσυρθεί από την κυκλοφορία οποιοδήποτε μέρος της 

προμήθειας του υγειονομικού υλικού αυτό θα αντικαθίσταται από τον 

προμηθευτή με άλλο με τουλάχιστον ισοδύναμα ή βελτιωμένα 

χαρακτηριστικά. 

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες των 

Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας, κατόπιν παραγγελιών που θα διαβιβάζονται στον προμηθευτή μέσω 

του αρμοδίου Τμήματος.  

 
 
8. ΠΛΗΡΩΜΗ 
α. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική, 

ποιοτική και ποσοτική παραλαβή κατά μήνα από το Κέντρο Κοινωνικής 

Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

β. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την 

επομένη της υποβολής του τιμολογίου  από τον ανάδοχο. 

γ. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα 

λοιπά στοιχεία που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

δ. Η υποβολή του τιμολογίου προμήθειας  δεν μπορεί να γίνει πριν από την 

ημερομηνία εκάστης τμηματικής οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής 

παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου.  

ε. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω 

προθεσμία, το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
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καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 1666/2003 

«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2003/35) της 29-6-

2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 138/5-6-2003) και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται 

έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του αναδόχου.  

στ. 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.  

ζ. Κατά την πληρωμή του τιμήματος των ειδών παρακρατείται ο 

προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος. 

η. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων 

βαρύνει το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

θ. Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης της υπηρεσίας βαρύνουν τον 

ανάδοχο. 

9: ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΈΚΠΤΩΣΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης άρχεται από της υπογραφής της και λήγει 

μετά από διάστημα δώδεκα  (12) μηνών. 

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας δικαιούται να 

καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής και 

κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που 

απορρέουν από τη σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε.  

β) Αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της 

σύμβασης εντολές   του  Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε., 

γ)  Αν ο Ανάδοχος κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια 

από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/16 και ως εκ 

τούτου έπρεπε να αποκλειστεί από τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας διατηρεί το 

δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον Ανάδοχο σε όποιο 

στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης της προμήθειας – 

μετά από μηνιαία προειδοποίησή του – αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από 
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μέρους του Αναδόχου οι όροι και οι προδιαγραφές που έχουν οριστεί ή ότι δεν 

τηρείται το χρονοδιάγραμμα παράδοσης. 

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αναστέλλει την 

καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την παρούσα 

σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους 

υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 

Η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση 

οφείλεται σε υπαιτιότητα του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. ή σε ανώτερη βία.  

 

10: 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.Σ.Ε., αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης 

με προφορική συμφωνία. 

11: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Για κάθε γενικά ζήτηµα που δεν προβλέπεται από την πατούσα διακήρυξη και 

για κάθε παράβαση των όρων της σύµβασης, έχουν ισχύ οι διατάξεις του 

Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08- 08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 

Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 

2014/25/ΕΕ)». 

 

Για πληροφορίες των υπηρεσιών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  
απευθύνονται στο τμήμα Προμηθειών του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε και στο τηλέφωνο 
22313- 51117 (Ιωάννης Καββαδίας) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
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                               ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΙΝΑΙ 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΓΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2022 ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΚΠΠΣΕ 

Κωδ/

πρ 
ΕΙΔΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ 

Μονά

δα 

Μέτρ

ησης 

Ενδ. 

Τιμή 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

6% 

ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 

24% 

ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 

SPREY  ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ 

ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ – T 

spray Powder 121,4 

gr 

Αντιβιοτικό ευρέως 

φάσματος για την τοπική 

θεραπεία όλων των 

μορφών των τοπικών 

μικροβιακών λοιμώξεων 

60 ΤΕΜ 6,0000     1,4400 7,4400 446,4000 

2 

ΑΛΚΟΟΛΙΚΟ 

ΔΙΑΛΥΜΑ 500 ML 

(CHLORHEXIDINE 

GLUCONATE 0,5% 

W/V-ISOPROPYL 

ALCOHOL 60% W/V) 

Αλκοολικό διάλυμα 500 ML 

τύπου Hibitane ταχείας 

δράσης αντιμικροβιακό για 

την αντισηψία καθαρών 

χεριών και του άθικτου 

δέρματος για εξωτερική 

χρήση μόνο. 

50 ΤΕΜ 4,2000   0,546   4,7460 237,3000 

8 

ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ 

ΕΠΙΘΕΜΑ 

ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΛΚΩΝ 

Αφρώδες επίθεμα με 

άργυρο υδροτριχοειδικό 

κολλητικό για έντονα 

εξιδρωματικά έλκη 

διαφόρων διαστάσεων (20 

x 20cm),  +/- 1 

60 ΤΕΜ 15,0000   1,95   16,9500 1.017,0000 

17 ΒΑΜΒΑΚΙ 
Υδρόφιλο σε συσκευασία 1 

Kgr 
120 ΚΙΛΑ 5,000   065   5,6500 678,0000 

21 
ΓΑΖΑ ΒΑΖΕΛΙΝΟΥΧΑ                                  

10 x 10  

Εμποτισμένος επίδεσμος 

με αλοιφή η οποία περιέχει 

2% Sodium Fusidate  10 x 

10 εκτμ. εντός 

αλουμινόχαρτου 

110 ΤΕΜ 0,5000     0,1200 0,6200 68,2000 

23 

ΓΑΖΑ ΜΗ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 

1ΣΥΣΚ Χ 100 ΤΕΜ 

10 x 10 cm – 8 ply 100 

pcs 
100 ΣΥΣΚ 3,0000   0,39   3,3900 339,0000 

27 

Δίσκος μεταλλικός 

από ανοξείδωτο 

χάλυβα 

Διαστάσεις: 37 x 28 x 5 

cm 
2 ΤΕΜ 25,0000     6,0000 31,0000 62,0000 
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28 

Δίσκος μεταλλικός 

από ανοξείδωτο 

χάλυβα 

Διαστάσεις: 20 x 30 x 5 

cm 
2 ΤΕΜ 25,0000     6,0000 31,0000 62,0000 

29 ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΣ 

ΠΟΤΗΡΑΚΙ ΔΟΣΟΜΕΤΡΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ 

ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΑ 

ΕΧΕΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ-

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ   

10.000 ΤΕΜ 0,0200     0,0048 0,0248 248,0000 

35 

ΕΠΙΘΕΜΑ 

ΑΛΓΗΝΙΚΟ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΚΑΙ 

ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 

ΣΧΗΜΑ 

ΚΟΡΔΟΝΙΟΥ   3cm  

x 45cm 10% - 

Επίθεμα 

αποστειρωμένο 

αλγηνικό 

αντιμικροβιακό με 

άργυρο και 

κυτταρίνη υψηλού G 

που να συνδυάζει 

μεγάλη 

απορροφητικότητα 

αντιμικροβιακή 

δράση και υψηλή 

συνοχή. 

  50 ΤΕΜ 6,0000     1,4400 7,4400 372,0000 

47 
ΜΟΝΟΒΕΤΑ ΓΙΑ 

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 

Φιαλίδια εργαστηριακού 

ελέγχου των 7ml, 

πλαστικά με κενό αέρος 

400 ΤΕΜ 0,1900   0,0247   0,2147 85,8800 

48 
ΜΟΝΟΒΕΤΑ ΓΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 

Φιαλίδια εργαστηριακού 

ελέγχου των 5ml, 

πλαστικά με κενό αέρος 

400 ΤΕΜ 0,1900   0,0247   0,2147 85,8800 

49 

ΜΟΝΟΒΕΤΑ ΓΙΑ 

ΧΡΟΝΟ 

ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ 

Φιαλίδια εργαστηριακού 

ελέγχου των 2,7ml, με 

αντιποικτικό πήξης-κιτρικό 

νάτριο 

50 ΤΕΜ 0,1900   0,0247   0,2147 10,7350 

50 ΜΟΝΟΒΕΤΑ ΓΙΑ ΤΚΕ 

Φιαλίδια εργαστηριακού 

ελέγχου των 5ml, 

πλαστικά με κενό αέρος, 

Ταχυτητα καθηζ. Ερυθ. 

100 ΤΕΜ 0,3000   0,0390   0,3390 33,9000 

52 

ΝΥΣΤΕΡΙΑ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ 

ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 

ΛΑΒΗ (ΜΑΚΡΥ) 

Νο18 

  30 ΤΕΜ 5,3000   0,6890   5,9890 179,6700 

53 

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 

ΚΑΘΑΡΟ ΤΩΝ 250 

ml 

  40 ΤΕΜ 6,0000     1,44 7,4400 297,6000 
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54 

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 

ΤΥΠΟΥ 70% (250 

ml) 

  180 ΤΕΜ 1,2000     0,288 1,4880 267,8400 

55 ΟΞΥΖΕΝΕ 100ML 

Οξυζενέ διάλυμα για χρήση 

εξωτερική υπερξείδιο 

υδρογόνου 30mg/ml σε 

φιάλη των 100ml 

23 ΤΕΜ 1,1000     0,2640 1,3640 31,3720 

56 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ 

ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ "Τ" 

ΚΑΝΟΥΛΑ, 2lt  

Mιας χρήσης 

-με τεχνολογία pull-push για 

διευκόλυνση στο άδεισμα 

-με διαγράμμιση ανα 100ml 

-με σωλήνα μήκους 90ml 

-αποστειρωμένοι 

3000 ΤΕΜ 0,6000     0,144 0,744 2.232,00 

66 

ΣΚΟΥΦΙ - 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ 

ΚΕΦΑΛΗΣ 

Μιας χρήσεως, να είναι 

ελαφρύ, να βοηθάει στον 

αερισμό του κεφαλιού και 

να έχει λάστιχο 

περιμετρικά για να 

κρατιέται στο κεφάλι 

2000 ΤΕΜ 0,0159     0,0038 0,0197 39,4320 

67 
ΣΠΡΕΫ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 

ΨΕΙΡΑΣ 
  7 ΤΕΜ 3,2     0,7680 3,9680 27,7760 

69 ΣΥΡΙΓΓΑ 10ml 

No 10 cc με βελόνα 23G. 

Μίας χρήσης, 

αποστειρωμένη, μη τοξική, 

ελεύθερη πυρετογόνων 

500 ΤΕΜ 0,0700     0,0168 0,0868 43,4000 

71 ΣΥΡΙΓΓΑ 20ml 

No 20 cc με βελόνα 21G. 

Μίας χρήσης, 

αποστειρωμένη, μη τοξική, 

ελεύθερη πυρετογόνων 

200 ΤΕΜ 0,11     0,0264 0,1364 27,2800 

73 
ΣΥΡΙΓΓΑ ΤΡΟΦΗΣ 

60ml ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 

Σύριγγα μίας χρήσης, 

αποστειρωμένη 60ML, μη 

τοξική, ελεύθερη 

πυρετογόνων With 

Catheter Tip 

6.000 ΤΕΜ 0,3000     0,072 0,372 2.232,00 

76 

ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ 

ΤΑΙΝΙΑ 

(LEUKOSILK) 

Υποαλλεργική ταινία 

λευκού χρώματος 

διαστάσεων 2,5 x 5 cm. 

Να κολλούν σταθερά, να 

αφαιρούνται εύκολα και 

ανώδυνα και να κόβονται 

εύκολα με το χέρι. 

55 ΤΕΜ 0,7000     0,1680 0,8680 47,7400 

79 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΟΡΟΣ  sodioum 

chlorid 0,9 %  500 

ML 

  413 ΤΕΜ 0,8000     0,1920 0,9920 409,6960 

80 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΟΡΟΣ  sodioum 

chlorid 0,9 %  10 

ML(50 ΑΜΠΟΥΛΕΣ 

  15 ΣΥΣΚ 4,0000     0,9600 4,9600 74,4000 
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                                                                    Ο Πρόεδρος Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε 

 

                                                                    Δημήτριος Ν. Δρακάκης 

ΑΝΑ ΣΥΣΚ.) 

83 

BETADINE 

SURGICAL SCRUB 

1000ml 

  20 ΤΕΜ 3,2000     0,7680 3,9680 79,3600 

84 
OCTENISEPT 

SPRAY (250ml) 
  7 ΤΕΜ 6,5000     1,5600 8,0600 56,4200 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 9.792,28 
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