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Θέµα: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ THN ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΙΑΠ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ (Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ) 
 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των : 
α. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήµερα 
β. Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) 
γ. Την υπ΄αριθ. 46η/06-11-2017 Απόφαση ∆.Σ. του Γ.Ν. Ηλείας 
δ. Τις ανάγκες του ΚΕΦΙΑΠ του Γ.Ν. Ηλείας 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

1. Την πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υλοποίηση Προγραµµάτων 
Ψυχοκοινωνικής Στήριξης Ωφελουµένων του ΚΕΦΙΑΠ Ν. Ηλείας, σύµφωνα µε την 
46ηη/06-11-2017 Απόφαση ∆.Σ. του Γ.Ν. Ηλείας, ως κάτωθι: 
 

Πρόγραµµα 20 συνεδριών  
ειδικής διαπαιδαγώγησης 
µέσω  της θεραπευτικής 

ζωγραφικής  για 25 
ωφελούµενους του ΚΕΦΙΑΠ 

 

Πρόγραµµα 20 συνεδριών  
ειδικής διαπαιδαγώγησης 

µέσω  της µουσικοκινητικής 
έκφρασης   για 25 

ωφελούµενους του ΚΕΦΙΑΠ 

Πρόγραµµα 20 συνεδριών  
ειδικής διαπαιδαγώγησης 

µέσω  των κατασκευών   για 
25 ωφελούµενους του 

ΚΕΦΙΑΠ 

Εκτιµώµενο κόστος  για 20 
συνεδρίες:  40 ευρώ έκαστη 
συνεδρία Χ 20 συνεδρίες = 800 
ευρώ 

Εκτιµώµενο κόστος  για 20 
συνεδρίες:  40 ευρώ έκαστη 
συνεδρία Χ 20 συνεδρίες = 800 
ευρώ 

Εκτιµώµενο κόστος  για 20 
συνεδρίες:  40 ευρώ έκαστη 
συνεδρία Χ 20 συνεδρίες = 800 
ευρώ 

Εκτιµώµενο κόστος  υλικών που 
θα χρησιµοποιηθούν: 500 ευρώ 

Εκτιµώµενο κόστος  υλικών που 
θα χρησιµοποιηθούν: 200 ευρώ 

Εκτιµώµενο κόστος  υλικών που 
θα χρησιµοποιηθούν: 300 ευρώ 

Συνολικό κόστος 
προγράµµατος: 1.300 ευρώ 

Συνολικό κόστος 
προγράµµατος: 1.000 ευρώ 

Συνολικό κόστος 
προγράµµατος: 1.100 ευρώ 

 
2. Στις ανωτέρω τιµές δεν περιλαµβάνεται ο ΦΠΑ (24%). 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

6η Υ. Πε.  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΗΛΕΙΑΣ   

 ΠΥΡΓΟΣ   27-11-2017 
 
Αριθ. Πρωτ. 24289 

   
Γραφείο : Προµηθειών   

             ΠΡΟΣ 
ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  

Ταχ. ∆/νση             : Ε.Ο. Πύργου-Πατρών 
Ταχ. Κώδικας : 27131 
Τηλέφωνο      : 26210 / 82784 
Πληροφορίες : Πουλιάσης Αλέξανδρος  
FAX : 26210 / 82378 
E-MAIL : promithiesgnpyr@gmail.com 
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3. Το χρονικό φάσµα διενέργειας των προγραµµάτων θα κυµανθεί στο διάστηµα από 
τον Ιανουάριο του 2018 έως και τον Ιούνιο 2018, ή έως εξαντλήσεως των ωρών ανά 
πρόγραµµα. 
 
4. Το κόστος των υλικών που θα χρησιµοποιηθεί βαρύνει τον ανάδοχο έκαστης 
δράσης.  
 
5. Προσφορές µπορούν να δοθούν είτε για έκαστη δράση (µε την επιµέρους 
οικονοµική επιβάρυνση αντιστοίχως του ανωτέρω πίνακα), είτε για το σύνολο των 
δράσεων. 
 
6. Η εκπόνηση των προγραµµάτων θα διενεργηθεί από επαγγελµατίες που 
σχετίζονται µε έκαστη δράση (ζωγράφος-εικαστικός, θεατρολόγος, αρχιτέκτονας 
κ.τλ.). 
 
7. Κριτήριο για την κατακύρωση του διαγωνισµού και την τελική επιλογή του 
αναδόχου, είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ επί της συνολικής προϋπολογισθείσας 
αξίας ή της επιµέρους δράσης για την οποία θα εκδηλώσει  ενδιαφέρον ο υποψήφιος 
ανάδοχος. 
 
8. Κατά την πληρωµή παρακρατείται φόρος εισοδήµατος σύµφωνα µε το άρθρο 24 
του Ν.2198/94, όπως ισχύει σήµερα. 
 
9. Η προσφορά να υποβληθεί σε κλειστό φάκελο έως 04/12/2017 ηµέρα ∆ευτέρα και 
ώρα 14:00 π.µ στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας µας. 
 
10. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα λάβει χώρα την Τρίτη  
05/12/2017 και ώρα 11:00 από σχετική επιτροπή.  
 
11. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επιµέρους ζητούµενες  δράσεις. 
 
12. Οι τιµές να δοθούν  ανά ζητούµενη δράση σε ευρώ, και να περιλαµβάνουν τις 
νόµιµες κρατήσεις. 
 
13. Σε περιπτώσεις υπηρεσιών που συµπεριλαµβάνονται στο Παρατηρητήριο Τιµών 
της Ε.Π.Υ, οι προσφερόµενες τιµές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες 
τιµές του παρατηρητηρίου.  
 
14.Ο χρόνος πληρωµής θα είναι σύµφωνος µε το N.4152/13 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Στα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. 
επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται οι προς προµήθεια υπηρεσίες και θα βαρύνει το 
φορέα, καθώς και την ισχύ της προσφοράς.  

Στις περιπτώσεις υπηρεσιών που συµπεριλαµβάνονται στο ΠΤ της Ε.Π.Υ. 
οι προσφερόµενες τιµές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιµές του 
παρατηρητηρίου.  

Σε περίπτωση που οι προσφερόµενες υπηρεσίες δεν περιλαµβάνονται στο 
ΠΤ της Ε.Π.Υ., οι υποψήφιοι θα πρέπει να το δηλώνουν στην προσφορά τους.  
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Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται. 
 
 
 
 

                                  Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ 

 

 

                              ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 


