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Με την Επιστολή μας αυτή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η 
Ι ΜΠ  έχει προβεί σε έρευνα επιθυμίας από ιδιώτες για την σύναψη 
σύμβασης με απευθείας ανάθεση, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα 
παράτασης για ένα επιπλέον (1) έτος, για την παροχή υπηρεσιών από 
ιδιώτη κουρέα / κομμωτή, για τη λειτουργία κουρείου, χωρίς την 
καταβολή μισθώματος (CPV 98321100-0), με σκοπό την εξυπηρέτηση του 
στρατιωτικού προσωπικού των Ανεξ. Υπόμονάδων – Στρ. 
Καταστημάτων της Ι ΜΠ που εδρεύουν στην πόλη της Βέροιας. 
 

1. Επιπρόσθετα και για την διευκόλυνση σας θα θέλαμε να σας  
ενημερώσουμε ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν τα 
παρακάτω δικαιολογητικά : 
 
  α. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία θα 
αναγράφονται τα παρακάτω: 
 
   (1) Ότι Ασκεί νόμιμα το επάγγελμα του κομμωτή ή 
κουρέα. 
 

  (2) Ότι διαθέτει τους αναγκαίους  ανθρώπους και 
τεχνικούς πόρους και επαρκή εμπειρία, ώστε να εκτελέσει τη σύμβαση με 
κατάλληλο επίπεδο ποιότητας.  
. 
   (3) Ότιδεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση σύμφωνα με την ανάλυση του άρθρου 73 σε 
συνδυασμό με τα αναφερόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 
 
   (4) Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, θα τηρεί τις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί 



με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16. Για την τήρηση των παραπάνω 
αποδέχεται κάθε έλεγχο από τα όργανα της στρατιωτικής Υπηρεσίας και 
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων 
της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
 
   (5) Αποδέχεται την καταβολή κρατήσεων υπέρ Ταμείων, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
 
   (6)  Για την παροχή υπηρεσιών θα εκδίδει νόμιμες 
αποδείξεις, αντίγραφα των οποίων θα παραδίδονται στην Δχση ΚΨΜ 
του 1ου ΛΔΒ. 
 
  β. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κομμωτή/κουρέα καθώς 
επίσης και τυχόν υπαλλήλων οι οποίοι ενδεχομένως θα απασχοληθούν 
για την υλοποίηση της σύμβασης. 
 
  γ. Οικονομική προσφορά.  
 
   (1) Οι τιμές προσφέρονται σε ευρώ (€), ανά τιμή μονάδας 
(κούρεμα ανδρικό – κούρεμα γυναικείο), οι προσφερόμενες τιμές θα 
αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περιπτώσεις υπηρεσιών 
που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της 
οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ» ή «0,00».  
 
   (2) Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το σύνολο των 
επιβαρύνσεων (μισθοί και επιδόματα προσωπικού, προβλεπόμενοι φόροι, 
δασμοί, ασφάλιστρα, μεταφορικά έξοδα, και άλλες σχετικές δαπάνες) και 
ότι προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, εκτός του ΦΠΑ.  
 
   (3) Οι τιμές θα παραμείνουν σταθερές σε όλη τη διάρκεια 
της σύμβασης.  
 
 
 



 2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 25 Νοε 22 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 10:00, στη ΛΑΦ ΒΑΝ από την αρμόδια Επιτροπή 
Διενέργειας Διαγωνισμού της  οποίας η συγκρότηση έχει αναρτηθεί στο 
Διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» την 23 Νοε 22. 
 
 3. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής οικονομικών 
προσφορών και δικαιολογητικών ορίζεται η 25 09:00 Νοε 22. Μετά την 
παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν  υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής καμίας προσφοράς. 
 
        4.  Μετά τη εξέταση των οικονομικών προσφορών και 
δικαιολογητικών η ως άνω Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού θα 
υποβάλλει για έγκριση στην Ι ΜΠ εντός πέντε (5) ημερών 
αιτιολογημένη πρόταση σύναψης σύμβασης με κριτήριο αυτό της 
χαμηλότερης τιμής. 
 
 5.  Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο υποψήφιος ανάδοχος να 
υποβάλλει στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για έλεγχο τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου. 
β. Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας. 
γ. Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας.  
δ. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 60€. 
 
        6 .  Μη υποβολή των υπόψη δικαιολογητικών συνεπάγεται τη μη 
υπογραφή της σύμβασης. 
 
     7.  Για την υποβοήθηση του έργου σας, σας αποστέλλεται ο παρακάτω 
πίνακας ως υπόδειγμα: 
 
 
 
 
 
 
 
 



Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΑΝΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟ
ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

1 

Παροχή υπηρεσιών από ιδιώτη 
κουρέα/κομμωτή (ΟΡν 98321100-0)

Κούρεμα ανδρικό με λούσιμο 
 ......  

2 Κούρεμα ανδρικό χωρίς λούσιμο  ............ € 

3 
Κούρεμα γυναικείο με λούσιμο 

 ......  

4 Κούρεμα γυναικείο χωρίς λούσιμο  ............ € 
5 Καθάρισμα  ............ € 

6    

7    

 
   8. Τονίζεται ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να προσκομίσουν τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο  εώς την 25 09:00 Νοε 
22 στην ΛΑΦ Βέροιας. 
 
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και παρακαλούμε για την 
ενημέρωση των τακτικών μελών σας για τυχόν επιθυμίες συμμετοχής 
στην ανωτέρω διαδικασία. 
 
 
 

 


