
Αριθμός μελέτης: 15--2022

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης : 6.450,00 €

Δαπάνη Φ.Π.Α.: 1.548,00 €

Συνολική δαπάνη: 7.998,00 €

Χρηματοδότηση: 7.998,00 € ΤΕΒΑ

0,00 € Ίδιοι πόροι

CPV: 79950000-8 Υπηρεσίες οργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων

22462000-6

Διαφημιστικό υλικό

7934000-9

Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ

85310000-5

υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας

22150000-6

Διαφημιστικά φυλλάδια

15813000-0

εδέσματα προγεύματος

Κ.Α. προϋπολογισμού: 60-7341.014

Ποσό που αναγράφεται στον 

προϋπολογισμό έτους 2022: 8.000,00 €

Ημερομηνία: 13/10/2022

Συμβουλές υγιεινής διαβίωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Α/Α

1

2

3

β. η παροχή Συνοδευτικών μέτρων / Δράσεων με στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού 

ή/και κοινωνικών έκτακτων αναγκών με πιο ενεργό και βιώσιμο τρόπο τα οποία σχεδιάζονται και 

υλοποιούνται σύμφωνα με τις ανάγκες του πληθυσμού.

Ποσό

87.324,42

105.314,51

40.599,73

233.238,66

Τίτλος

1ο πρόγραμμα

2
ο
 πρόγραμμα

Επιπλέον χρηματοδότηση

Σύνολο

Σήμερα υλοποιείται το 1
ο
 και 2

ο
 πρόγραμμα με τίτλο: «Αποκεντρωμένες προμήθειες 

τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή 

συνοδευτικών μέτρων 2018-2019» με Κωδικό ΟΠΣ 5029542. Το πρόγραμμα  

περιλαμβάνει τη διανομή τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών και συνδυάζεται με 

συνοδευτικά μέτρα τα οποία συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των 

ωφελουμένων.

Επιπλέον, Το Υπουργείο Εργασίας ενέκρινε την αύξηση του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπ. 

Αριθμ. 1039/3-9-2021 απόφαση ένταξης, ποσού 893.194,19€.

Για τα συνοδευτικά μέτρα, τα ποσά ανά πρόγραμμα, σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο, είναι τα εξής:

Σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής 

υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 της ΚΠ Ιωαννίνων 

και με Κωδικό ΟΠΣ 5029542 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 

Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020, ο Δήμος 

Ιωαννιτών έχει αναλάβει ως Επικεφαλής Εταίρος/Δικαιούχος, την υλοποίηση της ανωτέρω Πράξης στο 

πλαίσιο της οποίας προβλέπεται:

α. η προμήθεια και η διανομή τροφίμων (νωπών και μακράς διάρκειας) και βασικής υλικής συνδρομής 

(ΒΥΣ) από τους Εταίρους της Κοινωνικής Σύμπραξης της Δυτικής Αθήνας, για τα έτη 2018-2019,

Δαπάνη:

Συμβουλές υγιεινής διαβίωσης

Α.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υποστηρίζει τη διανομή τροφίμων και 

βασικών υλικών αγαθών, συνδυάζεται με συνοδευτικά μέτρα τα οποία συμβάλλουν στην κοινωνική 

ενσωμάτωση των ωφελουμένων και υλοποιείται  στο σύνολο της χώρας.

Τη συνολική ευθύνη για την υλοποίηση του προγράμματος έχει η διαχειριστική αρχή του Υπουργείου 

Εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων. Στο νομό Ιωαννίνων την υλοποίηση έχει αναλάβει ο Δήμος 

Ιωαννιτών με αρμόδια Διεύθυνση τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας.
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Σε εφαρμογή των ανωτέρω, το αντικείμενο της δράσης:

"Συμβουλές υγιεινής διαβίωσης"

αναφέρεται στην ανάπτυξη 8 ημερίδων που έχουν στόχο την ενημέρωση των 

ωφελουμένων, την παροχή υλικού προς ενημέρωση των ωφελουμένων, την τηλεφωνική 

υποστήριξη πάνω σε θέματα υγείας, υγιεινής διατροφής  και ατομικής υγιεινής,

και την ατομική συμβουλευτική.

Οι ημερίδες θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Ιωαννιτών και σε Δήμους του Νομού 

Ιωαννίνων.

Αναμένεται να παρακολουθήσουν 80 ωφελούμενενοι ανά ημερίδα.

Οι παροχές αυτές αφορούν όλες εκείνες τις περιπτώσεις οικογενειών και παιδιών που 

είναι δικαιούχοι του προγράμματος ΤΕΒΑ.

Ιωάννινα, 13/10/2022 Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε

Ο συντάξας Ο προϊστάμενος Η Διευθύντρια

Ιωάννης Μάντζιος Καλιρρόη Ζηκίδου

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή Συνοδευτικών μέτρων / Δράσεων με στόχο την αντιμετώπιση 

του κοινωνικού αποκλεισμού ή/και κοινωνικών έκτακτων αναγκών με πιο ενεργό και βιώσιμο τρόπο τα 

οποία σχεδιάζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις ανάγκες του πληθυσμού (ωφελούμενους του 

ΤΕΒΑ, ενηλίκων, εφήβων και παιδιών) της Κ.Π Ιωαννίνων, με στόχο τη κατανόηση του προβλήματος και 

των παραγόντων που τους επηρεάζουν, συμβάλλοντας στην καλή ψυχική υγεία τους και στην ομαλή 

ένταξή τους στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Οι ανωτέρω υπηρεσίες (Συνοδευτικές Δράσεις/Μέτρα) προβλέπονται (και εντάσσονται) στο πλαίσιο της 

Πράξης: ««Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες 

και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019» με Κωδικό ΟΠΣ 5029542, και θα υλοποιηθούν 

λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ των ωφελούμενων της Περιφερειακής Ενότητας, τις ανάγκες αυτών, τις 

γεωγραφικές ιδιαιτερότητες κ.λπ..

γ. η διοικητική και διαχειριστική υποστήριξη ως προς τις υποχρεώσεις του ως Δικαιούχου της ανωτέρω 

Πράξης, καθώς και η δυνατότητα υλοποίησης στοχευμένων δράσεων δημοσιότητας.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Αναθέτουσα αρχή

Αναθέτουσα αρχή : Δήμος Ιωαννιτών

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 5

Ταχυδρομικός Κώδικας: 45444

Περιοχή: Ιωάννινα

Διεύθυνση Ιστοσελίδας: www.ioannina.gr

Λογ. Ηλεκτρ. Αλληλογραφίας: imantzios@ioannina.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651 -3- 61328

Β1. Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις
Σύμφωνα με τον κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου

για τις δημόσιες συμβάσεις (cpv), η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται με cpv υπό τους

ακόλουθους αριθμητικούς κωδικούς:

79950000-8

22462000-6

7934000-9

85310000-5

22150000-6

15813000-0

Β2.  Εκτιμώμενη αξία σύμβασης - πηγή χρηματοδότησης
Η εκτιμώμενη αξία της προμήθειας ανέρχεται σε :

Καθαρή αξία: 6.450,00 €

Φ.Π.Α.: 1.548,00 €

Συνολική εκτιμώμενη δαπάνη 7.998,00 €

Πηγές χρηματοδότησης:

ΤΕΒΑ: 7.998,00 € 100%

Ίδιοι πόροι: 0,00 € 0%

και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους : 2022

και συγκεκριμένα την πίστωση με Κ.Α.:

Β3.  Διαδικασία ανάθεσης

Η εν λόγω διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης αφορά το βιβλίο Ι του Ν. 4412/2016

και είναι "κάτω των ορίων".

Η προτεινόμενη προμήθεια θα εκτελεσθεί με απευθείας ανάθεση, μετά την αποστολή 

πρόσκλησης για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

(και ιδίως του άρθρου 118), του Ν. 3852/2010, του Ν.4555/2018 και του Ν.3463/2006.

60-7341.014

Δαπάνη:

Συμβουλές υγιεινής διαβίωσης

Β.     ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Υπηρεσίες οργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων

Διαφημιστικό υλικό

Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ

υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας

Διαφημιστικά φυλλάδια

εδέσματα προγεύματος
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Β4.  Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλεόν συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά,

αποκλειστικά βάσει της τιμής για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.

Ιωάννινα, 13/10/2022 Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε

Ο συντάξας Ο προϊστάμενος Η Διευθύντρια

0 Ιωάννης Μάντζιος Καλιρρόη Ζηκίδου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1 άρθρο Αντικείμενο της συγγραφής

2 άρθρο Ισχύουσες διατάξεις

Η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των:

1.

2.

3.

4.

5. Ν.3861/2010

6. Ν. 4013/2011

7. Ν. 4152/2013

8. Ν. 4250/2014

9. Ν. 4270/2014

10. Π.Δ. 80/2016

11. Ν. 4555/2018

3 άρθρο Έγγραφα της σύμβασης κατά σειρά ισχύος

1. Σύμβαση

2. Μελέτη

3. Απόφαση Δημάρχου

4. Προσφορά του αναδόχου και των αποδεικτικών μέσων

4 άρθρο Προϋποθέσεις συμμετοχής - λόγοι αποκλεισμού

4Α. Προϋποθέσεις συμμετοχής

α.

β.

Δαπάνη:

Γ.  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής οικονομικοί φορείς και, σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη

αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:

Συμβουλές υγιεινής διαβίωσης

Ν. 2690/1999

καθώς και:

σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται ο Δήμος Ιωαννιτών και Ανάδοχος θα ονομάζεται ο

οικονομικός φορέας στον οποίο θα ανατεθεί η εκτέλεση της προμήθειας, βάσει της

προσφοράς του.

Στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων περιγράφονται οι όροι βάσει των οποίων και σε

συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της σύμβασης θα υλοποιηθεί η περιγραφόμενη

προμήθεια.

Ν. 4412/2016

Ν. 3463/2006

Ν.3852/2010
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γ.

δ.

4Β. Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη διαδικασία οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας:

4Β1

α.

β.

γ.

δ.

ε.

στ.

δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της

καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ЕЕ С 195 της

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ЕЕ L 192 της

31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο 

απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

(ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (A'

48),

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της

απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002,

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή

ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση

της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας

2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L

309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία

με το ν. 3691/2008 (A' 166),

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται

στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (A' 215).

σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση γ' και έχουν

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

Εάν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από

τους ακόλουθους λόγους:

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2

της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος

(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η

υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5

και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως

άνω Συμφωνίας, καθώς και
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4Β2

4Β3

4Β4

4Β5

5 άρθρο Αποδεικτικά μέσα

Τα απαιτούμενα έγγραφα είναι τα ακόλουθα:

5Α

1.

Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με

διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και

εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο

οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του

στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής

ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Ο αποκλεισμός παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος τους φόρους ή τις εισφορές

κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,

των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό

διακανονισμό για την καταβολή τους. Επίσης, κατά παρέκκλιση, από τον

υποχρεωτικό αποκλεισμό εξαιρούνται οι οικονομικοί φορείς στην περίπτωση

που ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά

δεν έχουν καταβληθεί.

Εάν έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2

του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ήτοι:
Υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. Η

ανωτέρω υποχρέωση αποτελεί ειδικό όρο (παράγ. 4 του άρθρου 18 του Ν.

4412/2016).

Εάν δεν είναι εγγεγραμμένος σε οικείο Επιμελητήριο/Μητρώο (παρ. 2 αρ. 75

Ν. 4412/2016).

Ο οικονομικός φορέας, μετά την αποστολή σχετικής πρόσκλησης, θα πρέπει να υποβάλλει

τα αναφερόμενα απαιτούμενα έγγραφα του παρόντος άρθρου (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις

και λοιπά αποδεικτικά μέσα), μαζί με την οικονομική του προσφορά.

Εάν δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις του Ν. 2939/2001 για τα υπό προμήθεια

είδη που εμπίπτουν στις διατάξεις του.

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 (για την περίπτωση 4B1), με την οποία θα

δηλώνει:

Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, ότι δεν υπάρχει εις βάρος

του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που

αναφέρονται στην παρ. 4B1 του άρθρου 4 της παρούσας (παρ. 1

του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.)
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β.

γ.

5Β

α. καταβολή φόρων

β.

Σημείωση:

Στην περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρείας), ότι δεν υπάρχει

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που

αναφέρονται στην παρ. 4B1 του άρθρου 4 της παρούσας (παρ. 1

του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 εις βάρος των κατωτέρω

προσώπων (με αναγραφή των ονοματεπωνύμων και των

πατρωνύμων αυτών):

διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης

ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών

(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),

διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις ανωνύμων

εταιρειών (Α.Ε.),

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις των

συνεταιρισμών

Η Υ.Δ. υπογράφεται από το φυσικό πρόσωπο (για τις ατομικές επιχειρήσεις) ή

από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (στην περίπτωση νομικών

προσώπων - εταιρειών) όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.

4412/2016.

Εναλλακτικά στην περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρείας) μπορούν να

υποβληθούν χωριστές Υ.Δ. από έκαστο υπόχρεο κατά τα ανωτέρω.

Πιστοποιητικό (για την περίπτωση 4B2), που εκδίδεται από την αρμόδια

αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει ότι ο

οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσο αφορά στην:

καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και επικουρική

για τους Έλληνες πολίτες και για τους οικονομικούς φορείς που

έχουν την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα)

Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά το νομικό πρόσωπο και όχι τα

φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν

εργασιακή σχέση με την εταιρεία.
Σε περίπτωση φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων), αφορά και

όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε

οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό.

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, 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.
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Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη

δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα ανωτέρω

πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις.

δεν έχουν αθετηθεί και θα τηρούνται κατά την εκτέλεση της

σύμβασης οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής

νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το

εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως

προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016.

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης θα τηρούνται οι

υποχρεώσεις του Ν. 2939/2001, με αναφορά της επωνυμίας του

υπόχρεου παραγωγού και του αριθμού εγγραφής του στο Εθνικό

Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ), για τα υπό προμήθεια είδη.

αποδέχεται τα οριζόμενα στην 29/2019 μελέτη της υπηρεσίας και

η προσφορά του συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις αυτής.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (για την περίπτωση 4B3) του νομίμου

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, ότι:

Πιστοποιητικό/ βεβαίωση εγγραφής του σε οικείο επαγγελματικό

Επιμελητήριο ή εμπορικό Μητρώο του κράτους εγκατάστασης (για την

περίπτωση 4B4), με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το

ειδικό επάγγελμα τους και το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της

Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η

εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην

περίπτωση που η χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, 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 της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο

οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη

δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό

ανάθεση σύμβασης.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση

εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Για την απόδειξη άσκησης του ειδικού επαγγέλματός τους επικουρικά και

συμπληρωματικά μπορεί να υποβάλλεται και βεβαίωση από αρμόδια

φορολογική αρχή περί έναρξης εργασιών φυσικού ή νομικού προσώπου, ή/και

βεβαίωση αρμόδιας φορολογικής αρχής από την οποία να προκύπτει ο

κωδικός αριθμός δραστηριοτήτων (ΚΑΔ).
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Γενικά:

Χρόνος έκδοσης και διάρκεια ισχύος των αποδεικτικών μέσων.

α.

β.

γ.

δ.

Επίσης, τα ιδιωτικά έγγραφα γίνονται αποδεκτά και σε απλά φωτοαντίγραφα (εκτός από τα

προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014), εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη

δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία επιβεβαιώνεται η ακρίβειά τους, η οποία θα πρέπει

να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης.

η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα θα πρέπει να είναι εν ισχύ κατά

την υποβολή τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος

ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν την υποβολή τους.

Το Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επιμελητηρίου / μητρώου θα πρέπει

να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

Στην περίπτωση υποβολής πιστοποιητικού Γ.Ε.Μ.Η. περί της ισχύουσας

εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, θα πρέπει να έχει εκδοθεί

έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

Τυχόν υποβαλλόμενες ένορκες βεβαιώσεις θα πρέπει να έχουν συνταχθεί έως

τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους.

Στην περίπτωση νομικών προσώπων, απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικών της νόμιμης

σύστασης και εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα

ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του

διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του,

όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν

νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος

εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.)

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα κατά

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν.4412/2016.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.

1497/1984 (Α΄188). Για τα δε αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα είναι υποχρεωτική η μετάφρασή

τους στην ελληνική γλώσσα.

Διευκρινίζεται ότι τα ζητούμενα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα, από το

Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α., τα Ν.Π.Δ.Δ., τα Δικαστήρια όλων των βαθμών κλπ. ως ορίζεται στο

αρ.1 του Ν. 4250/2014, γίνονται δεκτά και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων

εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών

αντιγράφων τους.

Ομοίως, γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν

εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και λοιπά

φωτοαντίγραφα κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4250/2014.

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 (για την περίπτωση 4B5), με την οποία θα

δηλώνει ότι κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης θα τηρούνται οι

υποχρεώσεις του Ν. 2939/2001, με αναφορά της επωνυμίας του υπόχρεου

παραγωγού και του αριθμού εγγραφής του στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών

(ΕΜΠΑ), για τα υπό προμήθεια είδη.
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ε.

α) από το φυσικό πρόσωπο (για ατομικές επιχειρήσεις)

6 άρθρο Διάρκεια της σύμβασης

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού

συμφωνητικού και θα έχει διάρκεια: μήνες

7 άρθρο Τόπος παράδοσης

Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν σε χώρο που θα διαθέσει ο ανάδοχος.

8 άρθρο σταθερότητα τιμών

9 άρθρο Πληρωμή του αναδόχου

10 άρθρο Κρατήσεις - φόροι

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους βάσει ισχύοντων νόμων,

φόρους, κρατήσεις και τέλη. Αναλυτικά έχουν ως εξής:

11 άρθρο Απαιτούμενες άδειες

Ο ανάδοχος απαιτείται να διαθέτει:

οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση

της πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών.

Σημείωση: Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/86 δεν απαιτείται να φέρουν θεώρηση του

γνησίου της υπογραφής και υπογράφονται:

β) από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (για νομικά πρόσωπα - εταιρείες).

Η πληρωμή της αξίας των προμηθευόμενων ειδών θα γίνει εφάπαξ στο 100% της

συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή, από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου,

κατόπιν έκδοσης χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την Οικονομική Υπηρεσία του

Ν.Π.Δ.Δ. στο όνομα του Αναδόχου.

Ο Ανάδοχος, μετά την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης ανάθεσης, υποχρεούται να

προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, στην έδρα του Δήμου Ιωαννιτών.

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της παρούσας μελέτης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία

της προμήθειας και τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.

6

Για την υπογραφή της σύμβασης δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.

2.

Α/Α

1.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αξία των προμηθευόμενων ειδών και το κόστος μεταφοράς τοποθέτησης

και θέσης σε λειτουργία, κάθε απαιτούμενη δαπάνη της εργασίας απασχολούμενου προσωπικού του

αναδόχου και των ασφαλιστικών του εισφορών και οι νόμιμες κρατήσεις.

Η τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της

σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται.

Η προσφερόμενη τιμή μονάδας θα δοθεί υποχρεωτικά σε «ευρώ».

Φόρος-κράτηση:

Φόρος εισοδήματος 8,00%

Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10%

χαρτόσημο 3,00%

ογα χαρτοσήμου 20,00%

3.

4.
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1. Πτυχίο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με την ειδικότητα του Λογοθεραπευτή

2) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

3) Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνων σε προγράμματα 

λογοθεραπευτικής υποστήριξης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας.

12 άρθρο Γενικοί όροι - προϋποθέσεις

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ιωάννινα, 13/10/2022 Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε

Ο συντάξας Ο προϊστάμενος Η Διευθύντρια

0 Ιωάννης Μάντζιος Καλιρρόη Ζηκίδου

Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη σύμβαση ή για κάποιο μέρος

αυτής από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί βάσει των οριζομένων στο άρθρο 132

του Ν. 4412/2016.

Η παραλαβή, σύμφωνα και με τα οριζόμενα από το Ν4412/2016, θα

πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να χορηγεί στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής και

παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης, κάθε στοιχείο σχετικό

προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τo υπό προμήθεια είδος πληροί τους όρους

της παρούσας.

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι

διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010 καθώς

και τυχόν παράλληλης σχετικής νομοθεσίας που είναι σε ισχύ.

Για την εκτέλεση της σύμβασης, ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 200 έως και

215, του Ν. 4412/2016.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δαπάνη:

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Οι υπηρεσίες  θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που 

περιγράφονται στη συνέχεια.

άρθρο 1 Ημερίδες / εκδηλώσεις

Θα πραγματοποιηθούν 5 ημερίδες συνολικά.

Δύο στη Δήμο Ιωαννιτών και 3 στους μεγαλύτερους Δήμους του 

Νομού.

Κάθε ημερίδα αναμένεται να την παρακολουθήσουν 80 ωφελούμενοι.

Σε κάθε ημερίδα η παρουσίαση της εισήγησης θα πραγματοποιείται

με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα(projector, πανί προβολής),

και θα υπάρχουν θέσεις καθήμενων για 80 ωφελούμενους.

Η διάρκεια της ημερίδας θα είναι 5 ώρες περίπου και στους 

συμμετέχοντες θα προσφερθεί καφές και εδέσματα στο διάλλειμμα.

άρθρο 2 Ατομική συμβουλευτική

Θα παρέχεται ωριαία ατομική συμβουλευτική στους ωφελούμενους που

το χρειάζονται. Επίσης θα παρέχεται τηλεφωνική υποστήριξη τις 

πρωινές ώρες για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσει η σύμβαση.

άρθρο 3 προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Θα πραγματοποιηθεί καμπάνια διάρκειας 15 ημερών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

άρθρο 4 Διαφημιστικό υλικό

Θα πραγματοποιηθεί εκτύπωση 50 έγχρωμων αφισών και τοιχοκόλλησή τους.

άρθρο 5 Πληροφοριακό υλικό

Σους ωφελούμενους που θα συμμετέχουν στην ημερίδα θα παρέχεται φυλλάδιο 

με οδηγίες για καθημερινή χρήση. 

άρθρο 6 παροχή catering

Στους συμμετέχοντες στην ημερίδα θα προσφερούν:

α. καφές φίλτρου β. νερό  γ. κουλουράκια δ. κρουασάν βουτύρου

Ιωάννινα, 13/10/2022 Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε

Ο συντάξας Ο προϊστάμενος Η Διευθύντρια

0 Ιωάννης Μάντζιος Καλιρρόη Ζηκίδου

Συμβουλές υγιεινής διαβίωσης

Δ.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1ο άρθρο

Είδος: Ημερίδες / εκδηλώσεις

όπως τεχνικά προδιαγράφονται στο :

της ενότητας με τίτλο: "Τεχνικές προδιαγραφές".

79950000-8

τεμάχιο

672,00 €

η παραπάνω τιμή επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 24%.

2ο άρθρο

Είδος: Ατομική συμβουλευτική

όπως τεχνικά προδιαγράφονται στο :

της ενότητας με τίτλο: "Τεχνικές προδιαγραφές".

85310000-5

ώρα

19,00 €

η παραπάνω τιμή επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 24%.

3ο άρθρο

Είδος: προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

όπως τεχνικά προδιαγράφονται στο :

της ενότητας με τίτλο: "Τεχνικές προδιαγραφές".

7934000-9

τεμάχιο

300,00 €

η παραπάνω τιμή επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 24%.

4ο άρθρο

Είδος: Διαφημιστικό υλικό

όπως τεχνικά προδιαγράφονται στο :

της ενότητας με τίτλο: "Τεχνικές προδιαγραφές".

22462000-6

τεμάχιο

0,80 €

η παραπάνω τιμή επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 24%.

cpv:

Μονάδα μέτρησης:

τιμή μονάδος:

cpv:

Μονάδα μέτρησης:

τιμή μονάδος:

Συμβουλές υγιεινής διαβίωσης

Δαπάνη:

Ε.  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

άρθρο 1

άρθρο 3

cpv:

Μονάδα μέτρησης:

τιμή μονάδος:

άρθρο 2

άρθρο 4

cpv:

Μονάδα μέτρησης:

τιμή μονάδος:
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5ο άρθρο

Είδος: Πληροφοριακό υλικό

όπως τεχνικά προδιαγράφονται στο :

της ενότητας με τίτλο: "Τεχνικές προδιαγραφές".

22150000-6

τεμάχιο

2,50 €

η παραπάνω τιμή επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 24%.

6ο άρθρο

Είδος: παροχή catering

όπως τεχνικά προδιαγράφονται στο :

της ενότητας με τίτλο: "Τεχνικές προδιαγραφές".

15813000-0

τεμάχιο

2,00 €

η παραπάνω τιμή επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 24%.

Ιωάννινα, 13/10/2022 Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε

Ο συντάξας Ο προϊστάμενος Η Διευθύντρια

0 Ιωάννης Μάντζιος Καλιρρόη Ζηκίδου

άρθρο 6

cpv:

άρθρο 5

Μονάδα μέτρησης:

τιμή μονάδος:

cpv:

Μονάδα μέτρησης:

τιμή μονάδος:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δαπάνη:

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Κ.Α. προϋπολογισμού:

Ποσό προϋπολογισμού:

Α/Α Είδος cpv

άρθρο 

τιμολογίου

Μονάδα 

μέτρησης Ποσότητα

Τιμή μονάδος 

χωρίς ΦΠΑ Κόστος Φ.Π.Α.

Συνολική 

δαπάνη

1 Ημερίδες / εκδηλώσεις 79950000-8 1ο τεμάχιο 5 672,00 € 3.360,00 € 806,40 € 4.166,40 €

2 Ατομική συμβουλευτική 85310000-5 2ο ώρα 50 19,00 € 950,00 € 228,00 € 1.178,00 €

3 προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 7934000-9 3ο τεμάχιο 1 300,00 € 300,00 € 72,00 € 372,00 €

4 Διαφημιστικό υλικό 22462000-6 4ο τεμάχιο 50 0,80 € 40,00 € 9,60 € 49,60 €

5 Πληροφοριακό υλικό 22150000-6 5ο τεμάχιο 400 2,50 € 1.000,00 € 240,00 € 1.240,00 €

6 παροχή catering 15813000-0 6ο τεμάχιο 400 2,00 € 800,00 € 192,00 € 992,00 €

7 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8 0,00 € 0,00 € 0,00 €

9 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Συνολική εκτιμώμενη δαπάνη 6.450,00 € 1.548,00 € 7.998,00 €

Ιωάννινα, 13/10/2022

Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε

Ο συντάξας Ο προϊστάμενος Η Διευθύντρια

0 Ιωάννης Μάντζιος Καλιρρόη Ζηκίδου

Συμβουλές υγιεινής διαβίωσης

ΣΤ.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

60-7341.014

8.000,00 €

Σελίδα 19 από 20



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Τίτλος:

Προϋπολογισμός:

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

1

2

3

4

5

6

7

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Φ.Π.Α.:

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

Συμβουλές υγιεινής διαβίωσης

7.998,00 €

ΕΡΓΑΣΙΑ


