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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. Κ.Τ.
ΤΜΗΜΑ ANOIΚTΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Συγγρού 80-88
Τ.Κ.: 11741 Αθήνα
Τηλ.: 213 2065133
Φαξ:  213 2065015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
για την προμήθεια υγειονομικού υλικού/εξοπλισμού (Χάρτινο σακουλάκι) στα πλαίσια υλοποίησης 

του προγράμματος με τίτλο «Δίκτυο άμεσης παρέμβασης για χρήστες ουσιών»
ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.3852/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας- Ενίσχυση της Συμμετοχής– Βελτίωση της Οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον 
εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ-Ρυθμίσεις για την 
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή 
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
και άλλες διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ.145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) – «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Το Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α’/19-03-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 37 «Εθνικό Σύστημα 
Ηλεκτρονικών Συμβάσεων».

6. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις». 

7. Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 
(Α’161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’74/26-03-2014).

8. Την παρ.Ζ του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16/2/2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές».

9. Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/τ.A/2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20 του 1ου άρθρου του 
Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ.Α/2014) και το Ν. 4412/2016.

10. Το Ν.4129/2013 (ΦΕΚ τ. Α΄52) «Κύρωση του κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
11. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15-9-2011) «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».

12. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα 
Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/2010).

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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13. Το Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ τ. Α΄248) «Κύρωση κώδικα φόρου προστιθέμενης αξίας».
14. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ τ. Α΄45) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις».      
15. Τις διατάξεις των Π.Δ.38/2017 (ΦΕΚ 63/Α/4-5-2017) «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» και 39/2017 (ΦΕΚ 64/Α/4-5-2017) «Κανονισμός 
εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών». 

16. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες».

17. Τη με αρ.πρωτ.Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ρύθμιση των 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών 
Μεταφορών και Δικτύων».

18. Την υπ΄αρ.57654/22-5-2017 (ΦΕΚ τ.Β 1781/23-5-2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης με θέμα «Ρύθμιση Ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης».

19. Τη με αρ. πρωτ.Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-20-2013) Υπουργική Απόφαση με θέμα 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

20. Την υπ΄αρ.56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ τ.Β 1924/2-6-2017) Απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 

21. Τη με αρ. πρωτ.Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το 
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

22. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις και λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς 
και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και 
αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

23. Την υπ’αρ.οικ.48105/6-3-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Ορισμός 
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ’ 114/10-03-2017), 
όπως διορθώθηκε και ισχύει.

24. Την υπ’ αρ.πρωτ.οικ.130459/02-07-2018 (ΦΕΚ 2780/Β’/12-07-2018) Απόφαση της 
Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. 

25. Την υπ’ αρ.198/2017 (ΑΔΑ: 6ΨΛΞ7Λ7-ΦΒΥ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
περί έγκρισης σκοπιμότητας, σύναψης και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, του ΟΚΑΝΑ και του ΚΕΘΕΑ για την υλοποίηση του 
προγράμματος με τίτλο «Δίκτυο άμεσης παρέμβασης για χρήστες ουσιών», συνολικού 
προυπολογισμού 776.433,44 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

26. Την υπ΄αρ.2386/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη 
και η διάθεση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης για την υλοποίηση του προγράμματος με 
τίτλο «Δίκτυο άμεσης παρέμβασης για χρήστες ουσιών», αρμοδιότητας Δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού (ΑΔΑ: 7ΛΝΔ7Λ7-9ΓΞ).

27. Τη με ημερομηνία 01/11/2017 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του 
Δήμου Αθηναίων, του ΟΚΑΝΑ και του ΚΕΘΕΑ για την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο 
«Δίκτυο άμεσης παρέμβασης για χρήστες ουσιών» (ΑΔΑΜ: 17SYMV002197223).

28. Την υπ΄ αρ.πρωτ.682/02-01-2019 (ΑΔΑ: ΩΥΑΠ7Λ7-234) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
29. Τη με αρ.1/2019 διακήρυξη του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια 

υγειονομικού υλικού/εξοπλισμού και ειδών σίτισης στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος 
με τίτλο «Δίκτυο άμεσης παρέμβασης για χρήστες ουσιών», συνολικού προϋπολογισμού 
€231.933 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ΑΔΑΜ: 19PROC004443444).

30. Την ορθή επανάληψη της με αρ.999/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
αποφασίστηκε η διενέργεια επαναληπτικού έγχαρτου ή ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για 
την Ομάδα 9 (χάρτινο σακουλάκι) για την οποία δεν κατατέθηκε καμία προσφορά. 

31. Τη με αρ.9/2019 διακήρυξη του επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την 
προμήθεια υγειονομικού υλικού/εξοπλισμού (αμπούλες και χάρτινα σακουλάκια) στα πλαίσια 
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υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Δίκτυο άμεσης παρέμβασης για χρήστες ουσιών», 
συνολικού προϋπολογισμού €36.280 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ΑΔΑΜ: 
19PROC004985052).

32. Το γεγονός ότι για την Ομάδα 2 (χάρτινο σακουλάκι) του ανωτέρω επαναληπτικού διαγωνισμού 
δεν κατατέθηκε και πάλι καμία προσφορά.

33. Τη με αρ.1595/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η 
προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ.2, εδ. α του 
Ν.4412/2016, για την Ομάδα 2 της με αρ.9/2019 διακήρυξης του επαναληπτικού διαγωνισμού, 
προϋπολογισμού €1.880 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επιθυμούν, να καταθέσουν οικονομική προσφορά ενώπιον της 
Οικονομικής Επιτροπής για την προμήθεια χάρτινων σακουλακίων στα πλαίσια υλοποίησης του 
προγράμματος με τίτλο «Δίκτυο άμεσης παρέμβασης για χρήστες ουσιών», προϋπολογισμού 
€1.880 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, με τις εξής προδιαγραφές:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΧΑΡΤΙΝΟ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ
27*12 cm χρώματος λευκού Κιλά 800

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσέλθουν την Παρασκευή, 12/07/2019 και ώρα 9:30 π.μ. στο 
κτίριο που βρίσκεται επί της Λ. Συγγρού 15-17 (6ος όροφος). 

1) ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, 6ος ΟΡΟΦΟΣ, 
Τ.Κ. 11741

12/07/2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:30 π.μ.

2) Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μαζί με την οικονομική τους προσφορά Υπεύθυνη 
Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει (συνημμένο 
υπόδειγμα), ότι αποδέχονται όλες τις προδιαγραφές και ελάχιστες απαιτήσεις της Διακήρυξης 
9/2019 του επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υγειονομικού 
υλικού/εξοπλισμού στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Δίκτυο άμεσης 
παρέμβασης για χρήστες ουσιών» και ότι δεσμεύονται για την τήρηση όλων των όρων της ως άνω 
Διακήρυξης, καθώς και της παρούσας Πρόσκλησης για διαπραγμάτευση.

3) Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για δέκα (10) μήνες από την 
επόμενη της ημέρας διενέργειας της διαπραγμάτευσης. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 
μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ.

4) Η ανάθεση θα ισχύει μέχρι την παράδοση του συνόλου των υλικών, που θα πρέπει να 
ολοκληρωθεί με τη λήξη της οικείας Προγραμματικής Σύμβασης στις 31/10/2019 (ΑΔΑΜ: 
17SYMV002197223) ή με τη λήξη τυχόν χρονικής παράτασης της προαναφερόμενης 
Προγραμματικής Σύμβασης.

5) Κατά τα λοιπά η διαπραγμάτευση θα γίνει σύμφωνα με:
     α) Τo Παράρτημα ΙΙ των Διακηρύξεων 1/2019 και 9/2019.
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     β) Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή  
          στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
     γ) Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας  
         δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διαπραγμάτευσης παρέχονται από την Υπηρεσία.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Κ.Τ.  

Σ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

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

αποδέχομαι όλες τις προδιαγραφές και ελάχιστες απαιτήσεις της Διακήρυξης 9/2019 του επαναληπτικού 
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υγειονομικού υλικού/εξοπλισμού στα πλαίσια υλοποίησης 
του προγράμματος με τίτλο «Δίκτυο άμεσης παρέμβασης για χρήστες ουσιών» και ότι δεσμεύονται για την τήρηση 
όλων των όρων της ως άνω Διακήρυξης, καθώς και της παρούσας Πρόσκλησης για διαπραγμάτευση.

Ημερομηνία:     
 …/07/2019

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(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 με έγγραφη υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών 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.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 
δηλούντα ή την δηλούσα. 

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)

ΠΡΟΣ(1): ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Κ.Τ.-ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2): 

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου
(Εmail):

ΑΔΑ: 7ΝΙΔ7Λ7-35Η
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