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                                             ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΘΕΜΑ: « Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για την προμήθεια 9.000 χυμών και 
9.000 αλμυρών σνακ για τις ανάγκες των πολιτικών αιμοδοσιών»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
       α) Του άρθρου 6 του Ν.3402/2005 (ΦΕΚ. 258/Α΄/17.10.2005) «Αναδιοργάνωση του 

συστήματος αιμοδοσίας και λοιπές διατάξεις». 
       β) Του άρθρου 4 του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ.25/Α΄/09.02.2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ 

νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και λοιπές διατάξεις».

       γ) Των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ.45/Α΄/09.03.1999) «Κύρωση του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

2.   Την υπ΄αριθμ. Α3β/οικ.58824/02.08.2016 απόφαση των Αναπλ. Υπουργών Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υγείας και Οικονομικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
2597/τ.Β΄/23.08.2016 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας».

3.  Την υπ΄αριθμ. πρωτ. Γ4β/ΓΠ.οικ.36656 (ΑΔΑ: Ω7ΛΤ465ΦΥΟ-ΙΡ5) Απόφαση του Υπουργού 
Υγείας (ΦΕΚ 449/Υ.Ο.Δ.Δ./18.06.2020) με περιεχόμενο «Συγκρότηση και ορισμός μελών στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)».

4.  Τη διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 514/Υ.Ο.Δ.Δ./ 13.07.2020), όπως αυτά εκδόθηκαν από το 
Εθνικό Τυπογραφείο.

5.    Τη συμπλήρωση του Δ.Σ. (ΦΕΚ 514/Υ.Ο.Δ.Δ./ 13.07.2020)
6.   Την Απόφαση της 10ης /25.06.2020 (Θέμα 3ο ) (ΑΔΑ: ΩΒ8ΔΟΡΕ3-ΓΥΜ) Συνεδρίασης του Δ.Σ. 

του Ε.ΚΕ.Α. με θέμα: «Εξουσιοδότηση Προέδρου από το Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α.
7.  Την υπ΄αριθμ. πρωτ. Α.Π./ 894 /09.02.2021  εισήγηση του Γραφείου Προμηθειών του Ε.ΚΕ.Α., 

με Θέμα: «Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για την προμήθεια 9.000 χυμών και 
9.000 αλμυρών σνακ για τις ανάγκες των πολιτικών αιμοδοσιών», έχοντας σχετικά:

1. Τις διατάξεις του ν. 3402/2005 (Α΄ 258), «Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας 
και λοιπές διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας-ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ- δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

4. Την υπ’ αριθ. Α3β/οικ.58824/2016 (Β΄ 2597) Κοινή Υπουργική Απόφαση του 
αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των 
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υπουργών Υγείας και Οικονομικών περί «Οργανισμού του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας-
Ε.ΚΕ.Α.».

5. Την υπ’ αριθ. 57654/2017 (Β΄ 1781) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

6. Το μέρος Γ΄ του Ν. 4472/2017 (Α΄ 74), το οποίο ορίζει την «Ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής 
Αρχής Προμηθειών Υγείας για την κεντρικοποίηση προμηθειών των εποπτευόμενων από 
το Υπουργείο Υγείας Φορέων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την υπ’ αριθ. Γ.4β/οικ. 36656/18.6.2020 Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 
449/18.06.2020), σχετικά με ορισμό μελών του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α.

8. Το γεγονός ότι στον εγκεκριμένο προϋπολογισμός για τον ΚΑΕ 1511 για το οικονομικό 
έτος 2021 ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00 € και σύμφωνα με το 
άρθρο 118 παρ. 1 του ν. 4412/16 επιτρέπεται η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης.

9. Το από τις 08-02-2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γραφείου Προσέλκυσης 
Εθελοντών Αιμοδοτών με το οποίο ζητάει να πραγματοποιηθεί έρευνα αγοράς για την 
προμήθεια 9.000 χυμών και 9.000 αλμυρών σνακ για τις ανάγκες των πολιτικών 
αιμοδοσιών.

10. To CPV για τη συγκεκριμένη προμήθεια είναι: 39222000-4 (Υλικά τροφοδοσίας)

8. Την υπ΄αριθμ. 87/09.02.2021  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΨΚ7ΒΟΡΕ3-ΒΒΧ 

                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ
Η έγκριση α) της σκοπιμότητας, β) της δαπάνης ποσού  3.457,80 € με ΦΠΑ 13% για τα 

αλμυρά κράκερ και ποσού 1.820,43 € με ΦΠΑ 13% για τους χυμούς και γ) της έρευνας αγοράς 

που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια 9.000 χυμών και 9.0000 αλμυρών 

σνακ για τις ανάγκες των πολιτικών αιμοδοσιών.

Είδος Ποσότητα Τιμή τεμαχίου € Σύνολο €

ΑΛΜΥΡΑ ΚΡΑΚΕΡ  40gr 9.000 ΤΜΧ 0,34 3.060,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13% 3.457,80

Είδος Ποσότητα Τιμή τεμαχίου € Σύνολο €

ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250 ml

9.000 ΤΜΧ 0,179 1.611,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13% 1.820,43

Αναλυτικά:

Οι χυμοί να είναι ατομικοί των 250 ml από φυσικό χυμό πορτοκάλι και η συσκευασία να είναι 
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διαθέσιμη για άμεση κατανάλωση. 

Τα αλμυρά κράκερ να είναι σε συσκευασία περίπου 40 gr (5 τμχ)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 
Οι προμηθεύτριες εταιρείες με την υποβολή της προσφοράς της θα πρέπει να αποστείλουν 

Υπεύθυνη δήλωση (όπως εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 & 3 του Ν. 

4250/26-03-2014 (ΦΕΚ74/Α/26.03.2014) του Ν.1599/1986, στην οποία αναλυτικά θα πρέπει 

να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου και στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται 

ότι :

 Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς της δεν συντρέχει για της 

προσφέροντες λόγος αποκλεισμού από της αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 74 του 

Ν 4412/2016, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή 

τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.

 Τηρεί όλους τους Νόμους, σχετικούς με την εργασία (Εργατική –Ασφαλιστική 

Νομοθεσία).

 Έλαβε γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα, και πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης για 

κάθε είδος που προσφέρει.

 Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης  των 

οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

 Δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή βάσει 

απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, και ότι δεν έχει διαπράξει βαρύ επαγγελματικό 

παράπτωμα. 

 Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αδικήματα 

του Αγορανομικού Κώδικα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας ή κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας.

 Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο.

 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση 

της Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση της διαδικασίας.

 Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον 

επιλεγεί.

 Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.
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 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη τήρηση 

των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 Δεσμεύεται για την άμεση παράδοση των ειδών, το αργότερο εντός τριών ημερών από 

την σχετική παραγγελία.

Τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις δύναται να ζητηθούν από 

τον μειοδότη, από την υπηρεσία, σύμφωνα με την περί προμηθειών νομοθεσία κατά την 

υπογραφή της σύμβασης

Να κληθούν οι ενδιαφερόμενοι, όπως αποστείλουν προσφορές και την Υπεύθυνη Δήλωση  

στο Γραφείο Προμηθειών στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου gmantevas@ekea.gr, 

εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της απόφασης  της Προέδρου του Δ.Σ. 

του Ε.ΚΕ.Α. στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του φορέα.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1511α του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Ε.ΚΕ.Α.

                                                                                        Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ε.ΚΕ.Α.

                                                                                                                  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ

Εσ.Διανoμή: Γραφείο Προέδρου, Γραφείο Προϊσταμένης Διεύθυνσης Συντονισμού και Οργάνωσης, Γραφείο Προϊσταμένης 
Τμήματος Διαχείρισης Οικονομικών, Λογιστήριο, Γραφείο Διαχείρισης Υλικού, Γραφείο Προσέλκυσης Εθελοντών Αιμοδοτών.
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