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Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, έχοντας υπόψιν τις διατάξεις:

• Του Ν.Δ.  469/74 (ΦΕΚ 204 Α΄)  περί του Λογιστικού του Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

• Του  Ν.2362/95  (Φ.Ε.Κ.  247/τ.Α΄/27.11.1995)  άρθρα  79  –  85  περί  Δημοσίου  Λογιστικού
Ελέγχου  δαπανών  του  Κράτους»  και  άλλες  διατάξεις,  όπως  έχει  τροποποιηθεί  με  τον
Ν.4270/2014 (143/Α΄) και ισχύει.

• Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/8-8-16) περί δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

• Του άρθρου 1 του Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228/τ.Β΄/2-11-2011)  «Συγχώνευση Μ.Κ.Φ.»,  όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

• Του άρθρο 9 του Ν.4052/2012 «Αναδιοργάνωση Υ.Υ.  & Κ.Α.  και  Υπουργείου  Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας».

• Του αρ. 9 του Ν.4109/2013 «Περί κατάργησης και συγχώνευσης νομικών προσώπων του
δημοσίου» (ΦΕΚ 16/ Α΄ /23-1-2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

• Του  Ν.4013/2011  (ΦΕΚ  204/Α΄/15-9-2011)  περί  «Σύστασης  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής
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Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου δημοσίων Συμβάσεων», όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

• Του αρ. 4 παρ. 3 του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/ Α΄/15-09-2011) όπως ισχύει σύμφωνα με το
οποίο  θα  επιβάλλεται  κράτηση  0,07%  επί  της  αξίας  των  συμβάσεων  εκτός  ΦΠΑ  υπέρ
ΕΑΔΗΣΥ

• Του αρ. 350 παρ. 3 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/8-8-16) όπως ισχύει σύμφωνα με το
οποίο θα επιβάλλεται κράτηση 0,06% επί της αξίας των συμβάσεων εκτός ΦΠΑ υπέρ ΑΕΠΠ.

• Του εδαφίου Στ. παρ. 1 άρθρο 55 του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94), όπως έχει τροποποιηθεί
με τον Ν.4172/2013 σύμφωνα με τον οποίο στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου
4% για την προμήθεια υλικών και 8% για την προμήθεια υπηρεσιών.

• Του  Ν.2690/1999  (ΦΕΚ  45/τ.Α’/09-03-1999)  περί  Κύρωσης  του  Κώδικα  Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει.

• Της  παραγράφου Ζ  του  πρώτου  άρθρου  του  ν.  4152/2013  (ΦΕΚ 107/Α’/9-5-2013)  περί
«Προσαρμογή  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  στην  οδηγία  2011/7  της  16/2/2011  για  την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».

• Του  Π.Δ.  80/2016  (ΦΕΚ  145  /Β΄/  5-8-2016)  περί  ανάληψης  υποχρεώσεων  από  τους
διατάκτες. 

• Της υπ’ αριθμ. 10054/2484/8-4-2013 Υ.Α. περί εξουσιοδότησης των ΜΚΦ για την διενέργεια
του συνόλου των διαγωνισμών προμηθειών, υπηρεσιών, εργασιών κλπ μέσα στα όρια των
προϋπολογισθεισών δαπανών κατά κωδικό αριθμό είδους.

• Την υπ’ αριθμ. Δ1/46314/15261/18-11-2019 (ΦΕΚ 1005/τ.ΥΟΔΔ/285-11-2019) Απόφαση του
Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφ. & Πρόνοιας «Περί ορισμού μελών Δ.Σ. στο Κ.Κ.Π.Π.Α.»,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

• Την  υπ’  αριθμ.  36951/1049/30-09-2020  ΥΑ  Έγκρισης  Ανάληψης  Υποχρέωσης
(ΨΚΚΒ46ΜΤΛΚ-Κ6Ψ).

• Την  υπ’  αριθμ.819  Απόφαση  δέσμευσης  ανάληψης  υποχρέωσης  ΑΔΑ:6ΕΒΡΟΞΧ1-696,
όπως έχει  καταχωρηθεί  στο  βιβλίο  εγκρίσεων της  Υπηρεσίας μας για  τον  ΚΑΕ 0863α01
ύψους δαπάνης 32.000,00€ για εκτέλεση εργασίας, προϋπολογισμού 2021

• Την  υπ’  αριθμ.  900  Απόφαση  δέσμευσης  ανάληψης  υποχρέωσης  ΑΔΑ:6ΕΒΡΟΞΧ1-696,
όπως έχει  καταχωρηθεί  στο  βιβλίο  εγκρίσεων της  Υπηρεσίας μας για  τον  ΚΑΕ 0863α01
ύψους  δαπάνης  32.000,00€  για  αντικατάσταση  δαπέδων  σε  (8)οχτώ  περίπτερα
φιλοξενίας του Π.Π.Π.Α.- “Η ΜΗΤΕΡΑ” 2021.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό και καλεί κάθε  ενδιαφερόμενο να υποβάλλει προσφορά, για την  για την
αντικατάσταση δαπέδων σε (8)οχτώ περίπτερα φιλοξενίας  του Π.Π.Π.Α.- “Η ΜΗΤΕΡΑ”με
συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη 32.000,00€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ( 25.806€ χωρίς
ΦΠΑ 24%), , ΚΑΕ 0863α01, του Π/Υ έτους 2021 του Κ.Κ.Π.Π.Α. 

• Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί σε προθεσμία  τουλάχιστον δέκα (10) ημερών
από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ  .

• Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί ως εξής:
Τόπος αποσφράγιση Ημερομηνία.

αποσφράγισης
Ημέρα Ώρα

Τσόχα 5 - Αθήνα 10-05-2021 ΔΕΥΤΕΡΑ 10.00 πμ

•  Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους για εκατόν είκοσι ημέρες
(120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημερομηνίας αποσφράγισης
των προσφορών. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή για ακόμα 120 ημέρες.

•  Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται.

•  Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές.  

ΑΔΑ: ΨΘΟΡΟΞΧ1-5Ρ1



•  Η αποσφράγιση των υποψηφιοτήτων και η αξιολόγησή τους γίνεται από τα αρμόδια όργανα της
Αναθέτουσας Αρχής («Επιτροπή Αποσφράγισης & Αξιολόγησης»).

•  Μετά  την  υποβολή  και  αποσφράγιση  των  προσφορών,  διευκρινήσεις,  τροποποιήσεις  ή
αποκρούσεις ή ενστάσεις ή προσφυγές κατά των όρων της προκήρυξης, δε γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

•  Κατά την αποσφράγιση δεν επιτρέπεται  να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι
εκπρόσωποι αυτών λόγω μέτρων πρόληψης διασποράς του ιού COVID-19

•  Τεύχη της Προκήρυξης με τους όρους, καθώς και συμπληρωματικές πληροφορίες δίδονται από
Τσόχα  5  -  Αθήνα,  κάθε  εργάσιμη  ημέρα  τις  ώρες  εργασίας  των  Διοικητικών  Υπηρεσιών  του
Κ.Κ.Π.Π.Α.

•  Κανένας  υποψήφιος  δεν  μπορεί,  σε  οποιαδήποτε  περίπτωση,  να  επικαλεστεί  προφορικές
απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους
της παρούσας προκήρυξης (παρ. 2 αρ.22 Ν.4412/16).

•  Η  υπογραφή  των  υπευθύνων  δηλώσεων  δεν  απαιτείται  να  έχει  βεβαίωση  του  γνησίου  της
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

• Το ΤΕΥΔ και όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα,  μπορούν να
υπογράφονται έως και δέκα (10) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών, και να αφορούν την συγκεκριμένη προκήρυξη/πρόσκληση (αρ. 79Α παρ.4 ν.
4412/2016). Δεν απαιτείται θεώρησή τους.

•  Η  αναθέτουσα  αρχή  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ζητεί  από  προσφέροντες  και  υποψήφιους,  σε
οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα
δικαιολογητικά,  όταν  αυτό  απαιτείται  για  την  ορθή  διεξαγωγή  της  διαδικασίας  (παρ.  5  αρ.79
ν.4412/16), όπως δικαιολογητικά για να αποδείξουν τα όσα δηλώνουν, μόνο όμως να τους ζητηθεί.

• Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα  ισχύουν οι οικείες διατάξεις όπως έχουν μέχρι σήμερα
τροποποιηθεί  και  συμπληρωθεί  των  νόμων,  προεδρικών  διαταγμάτων  και  υπουργικών
αποφάσεων  που  έχουν  προαναφερθεί  στην  παρούσα  διακήρυξη,  τις  οποίες  θεωρείται  ότι
γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στην πρόκληση και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.

•  Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα συνημμένα παραρτήματα που
θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της Προκήρυξης αυτής. 

•  Τα παραρτήματα και το τεύχος της οικείας Προκήρυξης, μπορούν  να παραλαμβάνουν  οι    
ενδιαφερόμενοι από την ιστοσελίδα του Φορέα  www.kkppa.gr – Τσόχα 5       και από τη πλατφόρμα του
ΚΗΜΔΗΣ   με αρ. 21PROC008544837.

        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ:                    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.)

Εσωτερική Διανομή:
1.Προμήθειες
2.Οικονομική υπηρεσία
3.Επιτροπή Διαγωνισμού

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
&ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ

Κ.Κ.Π.Π.Α.

ΑΓΑΠΗ ΑΛΕΒΥΖΑΚΗ Γ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ
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