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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
  

 

Καρπενήσι, 23-11-2020 
 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ 
ΠΑΘΗΣΕΩΝ  Ε Υ Ρ Υ Τ Α Ν Ι Α Σ 

 Αρ. πρωτ.:1561   
 
  

 
 

Ταχ. Δ/νση: 
 

Προυσιωτίσσης 6,                            
36100 Καρπενήσι 

             
   

Τμήμα: Γραφείο Διοικητή  
Υπεύθυνος: Κλεομένης Λάππας  
Τηλέφωνο: 2237350501/2237350508  

FAX: 22370–25894  
E-mail: ikp-gramm@jmc.gr 

 
 

 
1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΥΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 

Το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας λαμβάνοντας υπόψη: 

 
 Τις διατάξεις του Π.Δ 252/90 «Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ¨Ίδρυμα  Κοινωνικής Πρόνοιας Ευρυτανίας 

¨ και έγκριση του Οργανισμού  Διοίκησης και λειτουργίας του» (ΦΕΚ 103/Α΄/31-7-1990). 
 Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.»      
 Τις διατάξεις του Ν. 4412/Α΄/08-08-2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
 Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/05-08-2016).  
 Την Αριθμ. Πρωτ. 61400/1940/11-3-2020 (ΑΔΑ:65ΠΝ46ΜΤΛΚ-1ΘΨ) απόφαση του  Υπουργού  Εργασίας  

και Κοινωνικών Υποθέσεων περί «Έγκρισης προϋπολογισμού του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων  
Ευρυτανίας οικονομικού έτους 2020». 

 Το Αριθ.πρωτ. 1184/7-9-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ007298201) Πρωτογενές Αίτημα του Διοικητή του 
Θεραπευτηρίου, για την ανάγκη παροχής υπηρεσιών  κουρείου για ένα (1) έτος, ενδεικτικού προϋπολογισμού 
1.435,40 Ευρώ πλέον  ΦΠΑ 24% 344,50 Ευρώ (Συνολική δαπάνη: 1.779,90 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ) καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτού. 

 Την αριθ.115/10-9-2020 (ΑΔΑ:Ψ3Υ8465ΙΨ4-Δ5Υ,ΑΔΑΜ:20REQ007298860) απόφαση έγκρισης του Δ.Σ του 
Θεραπευτηρίου. 

 Την  αριθ. 126/11-9-2020 (ΑΔΑ: 664Ρ465ΙΨ4-ΩΦ2) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 
 Την αριθμ. πρωτ.1217/14-9-2020 (ΑΔΑ:ΩΘΛ1465ΙΨ4-7ΑΓ,ΑΔΑΜ:20PROC007308435)  Πρόσκληση 

υποβολής προσφοράς. 
 Το αριθμ.πρωτ. 1384/15-10-2020 Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης προσφορών. 
 Την αριθ.142/29-10-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΛΦ465ΙΨ4-ΑΜΧ,ΑΔΑΜ:20REQ007695586) απόφαση του Δ.Σ του 

Θεραπευτηρίου περί επανάληψης διαδικασίας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών κουρείου για ένα έτος. 
 

προβαίνει σε έρευνα αγοράς με την διαδικασίας της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς με σκοπό την ανάθεση υπηρεσιών Κουρείου με κριτήριο 

κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά Αποκλειστικά Βάση της Τιμής. Οι 

προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και να παραδίδονται στο Θεραπευτήριο Χρόνιων 

Παθήσεων Ευρυτανίας (Προυσιωτίσσης 6 ,ΤΚ 36100, στην πύλη εισόδου ,έως τις 4-12-2020, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 14:00΄. 
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Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 

Προσφορά που κατατίθεται μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα επιστρέφεται στον προσφέροντα ως 

εκπρόθεσμη. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της προσφοράς κρίνεται με βάση την 

ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης. 

Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνικές 

προδιαγραφές. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε 

χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική 

προσφορά». 

 

Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα 

έγγραφα ή τα δικαιολογητικά συμμετοχής που έχουν υποβάλει. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση 

αφορά μόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται 

διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα 

συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υπο-φακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, 

λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της 

σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα 

νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, 

διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που 

θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση δεν 

επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με 

τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, 

εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. Σχετικά με την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, 

ισχύει το άρθρο 1 του Ν.4250/2014. 

Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε 

εύλογη προθεσμία, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει 

ασάφειες ήσσονος σημασίας, ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά 

σφάλματα που η επιτροπή κρίνει ότι μπορούν να θεραπευτούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως 

αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 

 

Η κατάθεση προσφοράς τεκμαίρει την αποδοχή πλήρως και ανεπιφυλάκτως από τον προσφέροντα, 

όλων των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού, εφόσον δεν έχουν ασκηθεί σχετικές 

ενστάσεις κατά της παρούσας διακήρυξης. 

1. Η Πρόσκληση αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr),στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. 

(http://www.eprocurement.gov.gr) και στον ιστότοπο του Θεραπευτηρίου (https://www.thevrytanias.gr/). 

2. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει, σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται 

στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ : Όροι διακήρυξης, 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ : Τεχνικές προδιαγραφές -Προϋπολογισμός  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ : Υπόδειγμα οικονομικής  προσφοράς 

                                                      Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ του Θ.Χ.Π.Ε  
 
 

                                 ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
 

 
 
 
 

Αναθέτουσα Αρχή ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

Τίτλος προμήθειας/ CPV 
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΥΡΕΙΟΥ  (CPV- 98321100-0) 

Προϋπολογισμός Δαπάνης με 
ΦΠΑ 

1.779,90€ συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 

Χρηματοδότηση  ΚΑΕ 0429 

Τόπος Υποβολής Προσφορών 
Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας  (Πύλη εισόδου) 
Προυσιωτίσσης 6,  ΤΚ 36100 

 
 
 

Δικαίωμα συμμετοχής 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών 
μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε 

  κράτος-μέλος της Ένωσης 
  κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
  τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία 
Δημοσίων Συμβάσεων 

  τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με 
την Ένωση. 

Τρόπος Υποβολής Προσφορών Σφραγισμένες προσφορές 

Καταληκτική Ημερομηνία 
Υποβολής Προσφορών 

 
4-12-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00΄. 

Ημερομηνία Διεξαγωγής 
Διαγωνισμού 

 
10-12-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00. 

Τόπος Διεξαγωγής Διαγωνισμού Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας   

Δημοσιότητα 
 ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
 ΚΗΜΔΗΣ 
 https://www.thevrytanias.gr/  

Χρόνος ισχύος προσφορών 120 ημέρες 
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Οι συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών  .Οι εναλλακτικές προσφορές δεν 
γίνονται δεκτές. 
Προσφορές που αποκλίνουν και δεν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της 
παρούσας πρόσκλησης απορρίπτονται. 
Προσφορές που υπερβαίνουν το όριο του προϋπολογισμού (1.779,90€) απορρίπτονται.  
Προσφορές που έχουν χρόνο ισχύος της προσφοράς μικρότερο από το ζητούμενο (120 ημέρες) απορρίπτονται. 
Προθεσμία κατάθεσης προσφοράς: έως τις 4-12-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 

 
Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.  
 
Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου  πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του αποστολέα καθώς και: 
 

ΠΡΟΣ 
 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ, Τ.Κ 36100 
ΥΠΟΨΗ : ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡ 1561/23-11-2020 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΥΡΕΙΟΥ 

 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η 4/12/2020 ώρα 14:00 

 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, 

συμπληρωμένη σύμφωνα με το Παράρτημα Γ΄. 
 
Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση 
του παραρτήματος Γ΄. 
            Η ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών 

ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της 
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ). 

         
        Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλει ο επιχειρηματίας. 

 
Για τις παρακάτω περιπτώσεις την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν : 

 οι διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε.  και Ε.Ε.) 

 ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνοντας Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) 
 ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για τους Συνεταιρισμούς. 
 ο νόμιμος εκπρόσωπος σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου. 
 Κάθε μέλος σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας. 

 
 2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 
 
3. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης όπου απαιτούνται. Ενδεικτικά: 
o Τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό επικυρωμένο από την αρμόδια αρχή. 
o Ανακοίνωση – παραστατικό εκπροσώπησης και δικαιώματος υπογραφής 

 
       4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Συμπληρώνεται σύμφωνα με το Παράρτημα Δ΄, σε 
χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο, επί ποινή απορρίψεως, με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά» 
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Κριτήριο Κατακύρωσης 
 Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά Αποκλειστικά 

             Βάση της Τιμής. 
 Η συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ δεν μπορεί να υπερβεί τον προϋπολογισμό. 

 

Διενέργεια Διαγωνισμού 
1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς των δικαιολογητικών συμμετοχής, μονογράφονται δε και 

σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο, ο κυρίως φάκελος και όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το 
στάδιο αυτό. Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Κατόπιν συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρεί όσους υπέβαλαν 
προσφορές, τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της αξιολόγησης των τεχνικών 
προσφορών, καθώς και τους λόγους τυχόν απόρριψης συμμετεχόντων από τη συνέχεια του διαγωνισμού. 

3. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το 
παραπάνω όργανο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την 
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. Οι υπόλοιπες οικονομικές προσφορές αποσφραγίζονται ευθύς 
αμέσως, (όποτε και συντάσσεται ένα ενιαίο πρακτικό τεχνοοικονομικής ). 

4. Μετά το πέρας του διαγωνισμού, η αρμόδια επιτροπή υποβάλλει προς το αρμόδιο όργανο του Θ.Χ.Π.Ε , όλα τα 
σχετικά έγγραφα, τους φακέλους και τα πρακτικά διενέργειας του διαγωνισμού στα οποία διατυπώνει επαρκώς 
αιτιολογημένη τη γνώμη της περί του συμφέροντος ή μη της προσφοράς του μειοδότη και μπορεί να προτείνει 
στο αρμόδιο όργανο του Θ.Χ.Π.Ε: 

 την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 
 τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων 

και των τεχνικών προδιαγραφών. 
 την οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όταν συντρέχουν λόγοι δημοσίου 

συμφέροντος. 

 

Κατακύρωση αποτελεσμάτων– Υπογραφή Σύμβασης 
Ο τρόπος αξιολόγησης των προσφορών θα γίνει με τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη αποκλειστικά βάση 
της τιμής στις προσφορές που θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές στο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης. 

Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός Ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης μετά από 

κλήρωση (ν.4412/2016 Άρθρο 90). Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της 

διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης (ν.4412/2016 άρθρο 117 παρ.3) 

Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Θεραπευτηρίου και 

θα ανακοινωθεί εγγράφως στον ανακηρυχθέντα Ανάδοχο. Στον ανάδοχο που θα γίνει κατακύρωση το Θ.Χ.Π.Ε 

αποστέλλει σχετική ανακοίνωση που αναφέρει και την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης για την 

υπογραφή της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία ή ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση 

κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016. 

Η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακόπτεται μονομερώς από την εντολοδόχο Υπηρεσία ή να αναπροσαρμόζεται με 

κοινή συμφωνία των δύο μερών αν υπογραφεί άλλη σύμβαση στα πλαίσια των Υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου 

με συμφερόμενους όρους για όμοιο προϊόν-υπηρεσία ή αν τεθούν σε ισχύ νέοι Νόμοι-Διατάξεις-Οδηγίες για το προϊόν-

υπηρεσία. 

  Δικαίωμα Ματαίωσης 

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του  
διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα: 

 
α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού 
β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και 

των προδιαγραφών της Διακήρυξης 
γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ’ 

όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών κουρείου για ένα έτος.  
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΙΔΟΣ Μον.Μέτρ. 
Αριθμός 

ανά τρίμηνο 

Σύνολο 
στο 
έτος 

Αξία 
μονάδας 

Συνολική Αξία        
προ ΦΠΑ 

Κούρεμα ανδρικό 
Υπηρεσία 
(κούρεμα) 35 140 4,03 564,20 

Κούρεμα γυναικείο 
Υπηρεσία 
(κούρεμα) 45 180 4,84 871,20 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 1.435,40  
ΦΠΑ 24% 344,50  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 1.779,90  
 
 
 
Τεχνικές προδιαγραφές: 

 Η παροχή υπηρεσιών αφορά τον ευπρεπισμό (κούρεμα ανδρών και γυναικών) των περιθαλπομένων του 
Θεραπευτηρίου. 

 Το κούρεμα –συνήθως τριάντα πέντε (35) αντρικά και σαράντα πέντε (45) γυναικεία κουρέματα-  θα είναι ανάλογο 
με τις ανάγκες των περιθαλπομένων και θα πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο καθώς και σε 
έκτακτες περιπτώσεις αν απαιτηθεί.  

 Η περιποίηση των περιθαλπομένων θα είναι αντίστοιχη της δουλειάς που θα γίνονταν σε κάθε ιδιώτη εκτός 
Θεραπευτηρίου, δηλαδή στο κατάστημα κομμωτικής. 

 Το κούρεμα των περιθαλπόμενων θα πραγματοποιείται σε ημέρα που θα υποδεικνύεται από το Θεραπευτήριο, και σε 
συγκεκριμένο χώρο, με εξαίρεση τους κατάκοιτους περιθαλπόμενους για τους οποίους θα παρέχεται βοήθεια από το 
Νοσηλευτικό προσωπικό προκειμένου η υπηρεσία να παρέχεται στο δωμάτιό τους. 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)
 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8,

 
 

ΠΡΟΣ(1): 
Το Θεραπευτήριο Χρόνιων 

Ο – Η Όνομα:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  
 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 
 

Ημερομηνία γέννησης(2):  
 

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  

Τόπος Κατοικίας: 
 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

ΑΦΜ: 
 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς μου:
α) έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους των τεχνικών
προδιαγραφών και της Πρόσκλησης 
β) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) προς στους φορείς που είμαι υπόχρεος και στην πληρωμή φόρων και τελών όσον 
αφορά τις φορολογικές μου υποχρεώσεις.
γ) Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για 
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
Οκτωβρίου2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (
Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, στο άρθρο 3 της σύμβασης περί καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών
σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης
Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικ
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο της χώρας εγκατάστασής μου, 
την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
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 
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση ε
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία 
εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρ
του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8,

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας 

Επώνυμο:  

Τηλ:  

Οδός: 
  

Αριθ: 
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Ε-mail):  

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς μου:

αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους των τεχνικών
 αριθ.πρωτ. 1561/23-11-2020. 

β) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
στους φορείς που είμαι υπόχρεος και στην πληρωμή φόρων και τελών όσον 

αφορά τις φορολογικές μου υποχρεώσεις. 
γ) Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για i) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης 
Οκτωβρίου2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (EE L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, στο άρθρο 3 της σύμβασης περί καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 

χονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (
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 (EE L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο της χώρας εγκατάστασής μου, 
την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.2803/2000 (Α΄ 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 (EE L 164 της 22.6.2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, v) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

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 
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση ε
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), vi) 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  

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, 

 ΤΚ: 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς μου: 

αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους των τεχνικών 

 

β) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
στους φορείς που είμαι υπόχρεος και στην πληρωμή φόρων και τελών όσον 

 

) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης 

300 της 11.11.2008 σ.42), ii) 
Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, στο άρθρο 3 της σύμβασης περί καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 

μελών της Ένωσης (EE C 195 της 25.6.1997, 
πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 

192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο της χώρας εγκατάστασής μου, iii) Απάτη, κατά 
την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

το ν.2803/2000 (Α΄ 48), iv) 
τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

ου Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, 
164 της 22.6.2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 

) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
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 

309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 
) παιδική εργασία και άλλες μορφές 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και  
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για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης
του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
4198/2013 (Α΄ 215). 
δ) δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής μου δραστηριότητας 
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
ε) δεν τελώ σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυ

στ) δεν τελώ σε πτώχευση, διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, ή υπό αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάσ
ζ) είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επαγγελματικό
η) κατέχω τις απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών
θ) έλαβα υπόψη τις υποχρεώσεις σχετικά 
συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεσθεί η
ι) είμαι σε θέση, εφόσον μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που 
αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα δήλωσή μου . (4)

 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται 
η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως. 

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται 
των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή 
σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 
δηλούντα ή την
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για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

δ) δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής μου δραστηριότητας και διαγωγής, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της 
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
ε) δεν τελώ σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυ

στ) δεν τελώ σε πτώχευση, διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, ή υπό αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου ή σε εθνικές διατάξεις νόμου.

Επαγγελματικό Επιμελητήριο. 
η) κατέχω τις απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών
θ) έλαβα υπόψη τις υποχρεώσεις σχετικά με τις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και των 
συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεσθεί η σύμβαση. 
ι) είμαι σε θέση, εφόσον μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που 

πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα δήλωσή μου . (4)
Ημερομηνία:

Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται 

«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος 
των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή 
σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 
δηλούντα ή την 

για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ 
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

 

δ) δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
και διαγωγής, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της 

απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 
 

ε) δεν τελώ σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 

στ) δεν τελώ σε πτώχευση, διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, ή υπό αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία 

τασής μου ή σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
 

 

η) κατέχω τις απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών. 
 

διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και των 
 

 

ι) είμαι σε θέση, εφόσον μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που 
πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα δήλωσή μου . (4) 

 

Ημερομηνία: / / 

Ο – Η Δηλ. 

(Υπογραφή) 

Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται 

«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη 
φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών 

άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή 

Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 
 δηλούσα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Κατατίθεται υποχρεωτικά στον υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς 
 
(Ο πίνακας θα συμπληρωθεί από τους συμμετέχοντες) 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΥΡΕΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΙΔΟΣ Μον.Μέτρ. 
Αριθμός 

ανά τρίμηνο 

Σύνολο 
στο 
έτος 

Αξία 
μονάδας 

Συνολική Αξία        
προ ΦΠΑ 

Κούρεμα ανδρικό 
Υπηρεσία 
(κούρεμα) 35 140 

  

Κούρεμα γυναικείο 
Υπηρεσία 
(κούρεμα) 45 180 

  ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 
 ΦΠΑ 24% 
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
  

 Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο των υπηρεσιών  
 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

 
 
Χρόνος ισχύος προσφοράς: 120 ημέρες  
 

 
 

                                                                                      (Επωνυμία) 
 
 
 
 
 

                                                                                        (Ο νόμιμος εκπρόσωπος) 
                                                                                        (Υπογραφή/Σφραγίδα) 
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