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Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθ. Πρωτ. 839 

    Ιωάννινα, 8/12/2020 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:  

Επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Θ.Πασχίδη 54 

Πόλη  Ιωάννινα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 45445 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL212, EL213 

Τηλέφωνο 2651033532, 2651033852 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@epropsi.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Γεωργία Κοντοδήμου 

 

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία « ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», όπως 
εκπροσωπείται νόμιμα : 

1. Προκηρύσσει σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη 

οικονομικού φορέα,  συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια ενός (1) οχήματος πέντε 

θέσεων τουλάχιστον, τύπου 4Χ4» για τις ανάγκες προσωπικού  της παιδοψυχιατρικής 

υπηρεσίας της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας (Κ.Μ.Ψ.Υ. Ι) με το 

σύστημα της οικονομικότερης προσφοράς μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με την Διακήρυξη 

που εγκρίθηκε με την Α.Π. 2940/18-11-2020 απόφαση της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. της Περιφέρειας 

Ηπείρου  και την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δ.Σ. της εταιρείας με αριθμό Α3/23-

11-2020 με αρ. πρωτ. 809 και ημερομηνία πρακτικού 30-11-2020 (αριθμός πρακτικού 9) 

(ΑΔΑ: 671Γ46Μ320-903), για ύψος δαπάνης ποσού 21.806,40€ (συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ),  σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων και παγίων της Παιδοψυχιατρικής Υπηρεσίας 

της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας της Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η. έτους 2020, 

με σκοπό την κάλυψη δαπάνης για την προμήθεια οχήματος βάσει του ενάριθμου έργου 

2019ΕΠ01810047 της Πράξης Ανάπτυξη Παιδοψυχιατρικής Υπηρεσίας από την Κινητή 

Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας με Κωδικό ΟΠΣ 5044928.   
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2. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Ηπείρου (ΣΑ ΕΠ0181). Η 

δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α 2019ΕΠ01810047 σχετική πίστωση 

του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου. Η σύμβαση 

περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο. 2  της Πράξης : « Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικής υπηρεσίας 

από την κινητή μονάδα ψυχικής υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας»  η οποία έχει ενταχθεί στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. 

πρωτ.ΑΠ2107/11-10-2019 της Περιφέρειας Ηπείρου και έχει λάβει κωδικό πράξης/MIS ΟΠΣ 

5044928 (κωδ. Απόφασης 8045). Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και έχει εγγραφεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων. 

3. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της εταιρείας  στις 29/12/2020, ημέρα Τρίτη και 

ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). Η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση των 

προσφορών με ενιαία απόφασή της.  

4. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά στο e-mail που ο 

οικονομικός φορέας έχει δηλώσει, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της 

σύμβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ,  στην ιστοσελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ  

(http://et.diavgeia.gov.gr/) , στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www. epropsi.gr)  και 

σε μία ημερήσια εφημερίδα τοπικής κυκλοφορίας για μία ημέρα. Η δαπάνη της 

δημοσίευσης βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς έχουν δικαίωμα ένστασης μέσα σε πέντε ημέρες από την 

κοινοποίηση της απόφασης  

5. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν : φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε 

περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) 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 I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 

6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος μπορεί να υποχρεωθεί να 

λάβει ορισμένη νομική μορφή, εάν κατακυρωθεί σ’ αυτήν η σύμβαση, εφόσον κριθεί από 

την Αναθέτουσα Αρχή ότι η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την 

εκτέλεση της σύμβασης. 

 7. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 

της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

 8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Εκ 

του νόμου απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ύψους 5% της 

αξίας της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.  

9. Ο σφραγισμένος φάκελος προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένους υποφακέλους: 

α) Δικαιολογητικών Συμμετοχής β) Τεχνικής Προσφοράς γ) Οικονομικής Προσφοράς. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο προσφοράς στo 

Πρωτόκολλο  της Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η., είτε ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, 

(οδός Θωμά Πασχίδη 54, 45445, Ιωαννινα),  ή ταχυδρομικά, επί αποδείξει, το αργότερο έως 

την 29/12/2020 ώρα 10:00πμ 

Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για σαράντα πέντε 

ημερολογιακές ημέρες (45), με έναρξη από την επομένη της ημέρας διενέργειας του 

Διαγωνισμού. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε τρεις  (3) μήνες  από την υπογραφή της σύμβασης, 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους Διακήρυξης, το οποίο 

βρίσκεται αναρτημένο στο site της Ε. ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η. (http://www.epropsi.gr) 

10. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να προμηθευτούν την Διακήρυξη με τα παραρτήματά της, 

από την έδρα της αναθέτουσας αρχής , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και το αργότερο 

μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού, μέσω e-mail  ή και μέσω του 

ιστότοπου της εταιρείας (http://www.epropsi.gr).  

11. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την κυρία Γεωργία Κοντοδήμου στα 

γραφεία της εταιρείας  στην οδό Θωμά Πασχίδη 54 στα Ιωάννινα (τηλ.  2651033532), κατά 

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέσω e-mail:  nfo@mpuioa.gr. 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Βασιλική Λάππα 


