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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ    
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ     
ΚΑΗ ΚΟΝΩΝΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ   Αζήλα, 19/04/2021 
ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ    
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ – Ν.Π.Γ.Γ.   Αξ. Πξση.: νηθ. 3234 
    
Σαρ. Γ/λζε: Σζφρα 5 Αζήλα 115 21  ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
Σκήκα:                   Πξνκεζεηψλ  ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΔΤΟ (2) WC 
Πιεξνθνξίεο         Γ. ηξαηάθεο - Δθε Μαξθνδάλε   ΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΛΙΙΩΝ Ε ΑΙΘΟΤΕ 
Σειέθσλν:      213 2031 057  ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΕΩΝ 
FAX: 210 6401 921   
e-mail:  promithiesky@0280.syzefxis.gov.gr   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 20.000,00 €  
   κε  ΦΠΑ 24%  
   (CPV   45262000-1)  ΚΑΔ: 0863 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ 

 
ΣΕΦΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΤ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’ 

 

 

ΚΑΣΑΘΕΗ ΥΑΚΕΛΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΥΟΡΑ ΕΩ: 

 

27/04/2021 

ΗΜΕΡΑ: Μ. Σρίτη , Ώρα 10.00πμ 

 

ΑΠΟΣΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΥΑΚΕΛΟΤ 

27/04/2021 ΑΠΟ: 10.15 π.μ ΕΩ:  11.00 π.μ. 

 

27/04/2021 

ΗΜΕΡΑ: Μ. Σρίτη 

 

Ώρα 11.00πμ 

 

Σν Κέληξν Κνηλσληθήο Πξόλνηαο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο: 
1. Σνπ Ν.Γ. 469/74 (ΦΔΚ 204 Α΄) πεξί ηνπ Λνγηζηηθνχ ηνπ Ννκηθψλ   Πξνζψπσλ 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 
2. Σνπ Ν.2362/95 (Φ.Δ.Κ. 247/η.Α΄/27.11.1995) άξζξα 79 – 85 πεξί Γεκνζίνπ 

Λνγηζηηθνχ Διέγρνπ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο» θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί κε ηνλ Ν.4270/2014 (143/Α΄) θαη ηζρχεη. 

3. Σνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Α/8-8-16) πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, 
πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

4. Σνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4025/2011 (ΦΔΚ 228/η.Β΄/2-11-2011) «πγρψλεπζε Μ.Κ.Φ.», 
φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

5. Σνπ άξζξν 9 ηνπ Ν.4052/2012 «Αλαδηνξγάλσζε Τ.Τ. & Κ.Α. θαη Τπνπξγείνπ 
Δξγαζίαο, & Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ ». 

6. Σνπ Ν.4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α΄/15-9-2011) πεξί «χζηαζεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο 
Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ δεκνζίσλ 
πκβάζεσλ» φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην αξ. 10 ηνπ  Ν.4038/2012 (ΦΔΚ 
14/Α/2012). 

7. Σνπ Ν.4072/2012 (ΦΔΚ 86/Α/2012) Άξζξν 238 «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ 
Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Ν.4013/2011)» ζχκθσλα κε ην νπνίν ζα επηβάιιεηαη 
θξάηεζε 0,10% επί ηεο αμίαο ησλ ζπκβάζεσλ εθηφο ΦΠΑ φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί 
θαη ηζρχεη 

8. Σνπ αξ. 9 ηνπ Ν.4109/2013 «Πεξί θαηάξγεζεο θαη ζπγρψλεπζεο λνκηθψλ 
πξνζψπσλ ηνπ δεκνζίνπ» (ΦΔΚ 16/ Α΄ /23-1-2013), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη 
ηζρχεη. 

9. Σνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145 /Β΄/ 5-8-2016) πεξί αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο 
δηαηάθηεο. 
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10. Σνπ Ν.4172/13 ζρεηηθά κε ηελ παξαθξάηεζε θφξνπ επί ηνπ αθαζάξηζηνπ πνζνχ, 
φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

11. Σεο ππ’ αξηζκ. 10054/2484/8-4-2013 Τ.Α. πεξί εμνπζηνδφηεζεο ησλ ΜΚΦ γηα ηελ 
δηελέξγεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ, εξγαζηψλ θιπ 
κέζα ζηα φξηα ησλ πξνυπνινγηζζεηζψλ δαπαλψλ θαηά θσδηθφ αξηζκφ είδνπο. 

12. Σελ ππ’ αξηζκ. Γ1/ΟΗΚ.46314/15261/18-11-2019 Απφθαζε ηνπ Τπ. Δξγαζίαο, & 
Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ «Πεξί νξηζκνχ κειψλ Γ.. ζην Κ.Κ.Π.Π.Α.» (ΦΔΚ 
1005/η.ΤΟΓΓ/28-11-2019), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

13. Το άρ. 1 της ΥΑ 429/2020 (ΦΕΚ Β’ 850/13-03-2020) περί τηλεδιάσκεψης. 
14. Τπ’ αξηζκ.3334/17-03-2020 Σερληθή ·θζεζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ 

Κ.Κ.,Π.Π.Α. 
15. Σελ ππ΄αξ. Γ 14/νηθ.47599/612/18-11-2020 Κ.ΤΑ  πεξί θαηαλνκήο πνζνχ απφ ην 

θαζαξφ Πξντφλ ηνπ Δηδηθνχ Κξαηηθνχ Λαρείνπ.  
16. Σελ ππ’ αξηζκ. 43

ε
/13

εο
πλ./31-03-2021 Απφθαζε Γ../Κ.Κ.Π.Π.Α γηα ηε δηαδηθαζία 

δηελέξγεηαο πξφζθιεζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηε κεηαηξνπή  δχν WC ζε αίζνπζεο 
πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Μνλάδαο Μειηζζίσλ. 

18. Σελ ππ’ αξ. 789 Απφθαζε Αλάιεςε Τπνρξέσζεο νηθ. 3085/14-04-2021 κε α/α ζην 
βηβιίν εγθξίζεσλ θαη εληνιψλ: 865/2021. 

     
 
                                                        Π Ρ Ο  Κ Α Λ Δ Η   

 

Κάζε ελδηαθεξφκελν λα ππνβάιιεη πξνζθνξά, γηα ηελ κεηαηξνπή δύν (2) 

θνηλόρξεζησλ WC ηνπ 1νπ θαη ηνπ 2ΟΤ νξόθνπ ζε αίζνπζεο πνιιαπιώλ 

ρξήζεσλ, ζηε κνλάδα Μειηζζίσλ ηνπ  Κ.Κ.Π.Π.Α.  (Σαρ.Γηεχζ. κνλάδαο:  28
εο

 

Οθησβξίνπ 13  ηει. 2132035300).  Κξηηήξην θαηαθχξσζεο νξίδεηαη ε ρακειφηεξε 

ηηκή, θαη πξνϋπνινγηζκέλε δαπάλε 20.000,00€ επξώ κε Φ.Π.Α. (16.129,03€ 

ρσξίο ΦΠΑ 24%) πνπ ζα αληιεζνχλ απφ ην Καζαξφ πξντφλ ηνπ Δηδηθνχ 

Κξαηηθνχ Λαρείνπ θαη απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ζηνλ ΚΑΔ 0863. 

 
ΠΡΟΟΥΖ: Λφγσ ηεο ηξέρνπζαο πγεηνλνκηθήο θαηάζηαζεο, γηα λα θαηαζηεί 

δπλαηή ε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά θαη ε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ηεο 

δηαδηθαζίαο, ζα απνζηαιεί, επί πνηλή απόξξηςεο, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν 

ζηε γξακκαηεία ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο, ΜΟΝΟ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, 

έσο ηελ Μ. Σξίηε 27/04/2021 θαη ώξα 10.00π.κ.  

Ίια ηα ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά  (καδί κε αληίγξαθν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο) 

ζα απνζηαιινχλ ΜΟΝΟ  ειεθηξνληθά ζε κνξθή pdf, ζην mail: 

stratakisg.gr@gmail.com   

Ζ ειεθηξνληθή απνζηνιή ησλ εγγξάθσλ ζα δηελεξγεζεί ηελ Μ. Σξίηε   27/04/2021 

από ηηο 10:15 π.κ. θαη έσο ηηο 11:00π.κ. 

 
I. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί ζε πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ έμη  (06) 

εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο ζην ΚΖΜΓΖ ζχκθσλα 
κε ην αξ. 121 ηνπ Ν.4412/16. 

II. Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςήθηνπο γηα εθαηφλ 
είθνζη εκέξεο (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο 
εκεξνκελίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα 
παξαηείλεηαη, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα αθφκα 120 
εκέξεο. 
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III. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη 
εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. 

IV. Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαη αληηπξνζθνξέο. 
V. Ζ απνζθξάγηζε ησλ ππνςεθηνηήησλ θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο γίλεηαη απφ ηα αξκφδηα 

φξγαλα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο («Δπηηξνπή Απνζθξάγηζεο & Αμηνιφγεζεο»). 
VI. Μεηά ηελ ππνβνιή θαη απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, δηεπθξηλήζεηο, 

ηξνπνπνηήζεηο ή απνθξνχζεηο ή ελζηάζεηο ή πξνζθπγέο θαηά ησλ φξσλ ηεο 
πξφζθιεζεο, δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

VII. Καηά ηελ απνζθξάγηζε δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο ή νη λφκηκνη 
εθπξφζσπνη απηψλ, πνπ απαξαίηεηα ζα πξέπεη λα έρνπλ βεβαίσζε 
εθπξνζψπεζεο. 

VIII. Σεχρε ηεο πξφζθιεζεο κε ηνπο φξνπο, θαζψο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο 
δίδνληαη απφ Σζφρα 5 - Αζήλα, θάζε εξγάζηκε εκέξα ηηο ψξεο εξγαζίαο ησλ 
Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. 

IX. Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί, ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, λα επηθαιεζηεί 
πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο νπνηνπδήπνηε ππαιιήινπ ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο, ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο (παξ. 2 αξ.22 
Ν.4412/16). 

X. Σν ΣΔΤΓ θαη φιεο νη ππεχζπλεο δειψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα, κπνξνχλ 
λα ππνγξάθνληαη έσο θαη δέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, θαη λα αθνξνχλ ηελ ζπγθεθξηκέλε πξφζθιεζε (αξ. 79Α 
παξ.4 λ. 4412/2016). Γελ απαηηείηαη ζεψξεζή ηνπο. 

XI. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο θαη 
ππνςήθηνπο, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα 
ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή 
δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο (παξ. 5 αξ.79 λ.4412/16). 

XII. Γηα φ,ηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ νη νηθείεο δηαηάμεηο 
φπσο έρνπλ κέρξη ζήκεξα ηξνπνπνηεζεί θαη ζπκπιεξσζεί ησλ λφκσλ, πξνεδξηθψλ 
δηαηαγκάησλ θαη ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ πνπ έρνπλ πξναλαθεξζεί ζηελ 
παξνχζα δηαθήξπμε, ηηο νπνίεο ζεσξείηαη φηη γλσξίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ 
πξφθιεζε θαη δελ κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ άγλνηά ηνπο. 

XIII. Ζ πξφζθιεζε ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηα ζπλεκκέλα παξαξηήκαηα 

πνπ ζεσξνχληαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηαθήξπμεο απηήο σο εμήο: 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β: ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ – ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ: ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ Σ.Δ.Τ.Γ. 
       ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ: ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΤΜΒΑΖ 
         ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ: ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 
 

Ζ ΤΝΣΑΞΑΑ Ο ΤΝΣΟΝΗΣΖ  Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..  
 ΣΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΟΤ ΚΚΠΠΑ ΣΟΤ Κ.Κ.Π.Π.Α 

   
   

ΔΤΣ. ΜΑΡΚΟΕΑΝΔ ΓΔΩΡΓΗΟ ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΖ ΛΗΒΑΝΟ  ΗΩΑΝΝΖ 
 
 

 

Δζσηεξηθή Γηαλνκή: 

1.Πξνκήζεηεο 
2.Οηθνλνκηθή ππεξεζία 
3.Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Άξζξν 1ν 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο, Πξνζόληα θαη Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο. 
 
Ίζνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε ζα πξέπεη λα 
ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζε δχν θάζεηο 
(απνζηνιή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζην πξσηφθνιιν ηεο ππεξεζίαο θαη ειεθηξνληθή 
απνζηνιή ππνινίπσλ δηθαηνινγεηηθψλ) φπσο νξίδεηαη ζηελ παξνχζα.  
Γε ζα ιεθζνύλ ππ’ όςε πξνζθνξέο πνπ ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ 
έθηαζαλ ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. έγθαηξα. 
 

ΠΡΟΟΥΖ: Δμαηηίαο ηεο ηδηαδνχζεο πγεηνλνκηθήο θαηάζηαζεο, γηα λα θαηαζηεί 

δπλαηή ε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηειεδηάζθεςεο (αξ. 1, ΤΑ429/2020), 

αιιά θαη ε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ηεο δηαδηθαζίαο, ζα απνζηαιεί, επί πνηλή 

απόξξηςεο, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηε γξακκαηεία ηεο Κεληξηθήο 

Τπεξεζίαο (Αλ. Σζφρα 5, Ακπειφθεπνη), ΜΟΝΟ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, έσο 

ηελ Μ. Σξίηε 27/04/2021 θαη ώ 

 

ξα 10.00π.κ.  

Ίια ηα ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά (θαη αληίγξαθν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο) ζα 

απνζηαινχλ ΜΟΝΟ ειεθηξνληθά ζε κνξθή pdf, ζην mail: 

stratakisg.gr@gmail.com.  

Ζ ειεθηξνληθή απνζηνιή ζα δηελεξγεζεί ηελ ίδηα εκέξα από ηηο 10:15 π.κ. θαη έσο 

ηηο 11:00π.κ. 

 

 
 
1.ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ζηελ πξφζθιεζε έρνπλ: 
1. Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ ηεο εκεδαπήο ή 
αιινδαπήο. 
2. πλεηαηξηζκνί, ζπκπξάμεηο, θνηλνπξαμίεο θαη ελψζεηο θπζηθψλ ή θαη λνκηθψλ 
πξνζψπσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. Οη 
ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχηαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή, 
πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία 
ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην, εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε, εθ’ φζνλ ε 
ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο.  
ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο 
ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ. 
Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηε ζχλζεζε θαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηεο έλσζεο ή ηεο 
θνηλνπξαμίαο, ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί αξκνδίσο ζηνλ Φνξέα . 
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ε θάζε πεξίπησζε ηα κέιε ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο επζχλνληαη έθαζην, 
έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ γηα ηελ πξνκήζεηα 
ηνπ είδνπο. 
 
2.ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ (αξ. 73,74 & 79 λ.4412/16). 
 
Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά 
ηνπο, επί πνηλή απφξξηςεο, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 
Α.  ΔΛΛΖΝΔ ΠΟΛΗΣΔ - ΑΛΛΟΓΑΠΟΗ ΠΟΛΗΣΔ 
-  Τπνρξεσηηθά (ππ’ αξηζκ. 161/2016 Απφθαζε ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ.) ηo Σππνπνηεκέλν 
·ληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηεο ππ’ αξηζκ. 158/2016 Απφθαζεο ηεο 
Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 4412/2016. 
«Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο»: 

1. Πξφθεηηαη γηα κηα ππεχζπλε δήισζε ηεο θαηαιιειφηεηαο, ηεο νηθνλνκηθήο 
θαηάζηαζεο θαη ησλ ηθαλνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη 
σο πξνθαηαξθηηθφ απνδεηθηηθφ ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ην θαηψηαην φξην ηεο ΔΔ ζχκθσλα κε ηελ 
158/2016 Απφθαζεο ηεο ΔΑΑΓΖΖ. Ζ ππεχζπλε δήισζε επηηξέπεη ζηηο 
ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο ή άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα απνδείμνπλ φηη: 

Α) δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο πξέπεη ή είλαη 
δπλαηφλ λα απνθιεηζηνχλ απφ ηε ζχλαςε δεκφζηαο ζχκβαζεο. 

Β) πιεξνχλ ηα ζπλαθή θξηηήξηα απνθιεηζκνχ θαη επηινγήο. 
2. Μφλνλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ 

δεηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Απφ ηνπο 
ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο ελδέρεηαη λα δεηεζνχλ νξηζκέλα ή φια ηα έγγξαθα 
ζε πεξηπηψζεηο ακθηβνιηψλ. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο 
παξέρεη ηνπο ζπλδέζκνπο γηα ηα πξσηφηππα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζηα 
αληίζηνηρα κεηξψα, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα έρεη άκεζε πξφζβαζε απφ 
εθεί. Δηδηθφηεξα, κε βάζε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ.4412/2016, νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη 
ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε 
εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο-κέινο ηεο ·λσζεο. Σν ΣΔΤΓ 
δελ πεξηιακβάλεη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Καιχπηεη κφλν ηνπο φξνπο 
ζπκκεηνρήο (πξνεπηινγή) απφ πιεπξάο θξηηεξίσλ απνθιεηζκνχ θαη επηινγήο. 
Πέξαλ απηψλ ε αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηεί απφ 
πξνζθέξνληεο θαη ππνςεθίνπο, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, φηαλ 
απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο (παξ. 5 ηνπ αξ. 79 ηνπ 
λ.4412/16). 

3. Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληύπνπ ππεύζπλεο 
δήισζεο 

 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο νθείινπλ λα ππνβάινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο 
ζπκπιεξσκέλν ην πξφηππν ΣΔΤΓ φπσο απηφ έρεη νξηζηεί απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή ζηε δηαθήξπμε ζην Παξάξηεκα Ε. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ 
φηη πξνβιέπεη ην Παξάξηεκα Α’ ηεο ππ’ αξηζκ. 158/2016 Απφθαζε ηεο 
Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. (ΦΔΚ 3698/Α΄/16-11-2016) πεξί έγθξηζεο Σππνπνηεκέλνπ 
Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο.  

 Δηδηθά ζην κέξνο IV «Κξηηήξηα επηινγήο» ν θάζε ππνςήθηνο ζα 
ζπκπιεξψζεη κφλν ηελ «Γεληθή έλδεημε γηα φια ηα θξηηήξηα επηινγήο». 

 
 
Β. ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΩΠΑ - ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΗ 
1. Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ Α. ·ιιελεο πνιίηεο – Αιινδαπνί 

πνιίηεο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη Τπεχζπλεο Γειψζεηο ή  ην ΣΔΤΓ ππνγξάθνληαη απφ 
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ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη απφ ηνλ Νφκηκν 
Δθπξφζσπν, ζηηο πεξηπηψζεηο Α.Δ. 

 
   
 
Γ. ΔΝΩΔΗ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΚΟΗΝΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα ηνλ θάζε πξνκεζεπηή ή θαη 
πάξνρν ππεξεζηψλ, πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

 Γήισζε ζχζηαζεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ, λφκηκα ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην 
ηεο ππνγξαθήο ησλ δεινχλησλ, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ην αληηθείκελν ησλ 
εξγαζηψλ ηνπ θαζελφο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ή ην κέξνο απηνχ πνπ 
αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα εμ απηψλ επί ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζθνξάο, ν 
εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ην πξφζσπν 
πνπ ελδερνκέλσο ηνλ αλαπιεξψλεη. 

 Ζ έλσζε ππνςήθησλ αλαδφρσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία 
ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε απφ φινπο ηνπο αλαδφρνπο πνπ απνηεινχλ 
ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε 
ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα 
πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο 
έλσζεο ππνςήθησλ αλαδφρσλ. 

Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. ε 
πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο/ππεξεζίαο, ε επζχλε απηή 
εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.  
ε πεξίπησζε πνπ, εμ αηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξα βία, 
κέινο ηεο έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά 
ηνλ ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ 
ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. Δάλ ε παξαπάλσ 
αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα ππφινηπα κέιε 
ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο 
ίδηνπο φξνπο. Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα 
πξνηείλνπλ αληηθαηάζηαζε, ε νπνία εγθξίλεηαη απφ ην Γ.. ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. 
ε φιεο ηηο ππεχζπλεο δειψζεηο ηεο παξνχζαο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη 
αλαιπηηθά φια φζα αλαθέξνληαη θαηά πεξίπησζε ζηελ παξνχζα, θαη φρη απιψο λα 
αλαγξάθεηαη φηη απνδέρνληαη ηα θαηά πεξίπησζε άξζξα κε παξαπνκπή ζε απηά. 
 
3. ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΠΗΚΤΡΩΜΔΝΩΝ ΔΓΓΡΑΦΩΝ (λ.4250/14). 
χκθσλα κε ηνλ Ν. 4250/2014 αληί πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ, 
ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο 
επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ εγγξάθσλ πνπ εθδφζεθαλ απφ ηηο 
ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο απηνχο ή ησλ αθξηβψλ αληηγξάθσλ ηνπο. Οκνίσο, 
ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ 
αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη 
επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ 
ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ. Οκνίσο, 
ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ 
αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο θαη έρνπλ 
επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν. 
 
 

Άξζξν 2ν 
Καηάξηηζε- Τπνβνιή πξνζθνξώλ. 

 
Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ ππνςεθίσλ ζα θαηαηεζεί, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ζε 
θιεηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηε γξακκαηεία ηνπ θνξέα, Αλ. Σζφρα 5, 
Ακπειφθεπνη, θαη ζα θέξεη ηα εμήο ζηνηρεία: 
α. Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα. 
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β. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο: «ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ». 
γ Ο αξηζκφο πξσηνθφιινπ ηεο πξφζθιεζεο. 
δ. Ζ εκεξνκελία απνζθξάγηζεο. 
ε. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 
 

Ο πλήρης φάκελος της προσφοράς, δηλαδή τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

και η τεχνική προσφορά, θα κατατεθεί σε έντυπη μορφή ΜΟΝΟ από τον 

μειοδότη, μαζί με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, ενώ αρχικά, όλοι οι 

υποψήφιοι θα τον στείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

 
α.-«Γηθαηνινγεηηθά»: 
 Ίια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά (ζε κνλφ αληίγξαθν) ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζεο. 
 
 
β.- «Σερληθή πξνζθνξά». 
ηνλ θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα ππάξρεη έγγξαθν ηνπ 
πξνζθέξνληνο (θαηά πξνηίκεζε κε ην ινγφηππν ηεο εηαηξείαο) κε ηίηιν «Σερληθή 
πξνζθνξά» ζην νπνίν ζα ππάξρεη επί πνηλή απφξξηςεο: 

 
    1. Βεβαίσζε ηεο ππεξεζίαο (Παξάξηεκα Μειηζζίσλ) γηα ηελ πηζηνπνίεζε 
ηεο επίζθεςεο ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη ηελ επηηφπηα εμέηαζε ηνπ ρψξνπ θαη ησλ 
ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ.  

2. Υπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ππνγεγξακκέλε (ρσξίο ζεψξεζε) 
απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηεο πξνκεζεχηξηαο εηαηξείαο ζηελ νπνία ζα δειώλεη 
όηη σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηελ παξνχζα εηαηξείαο:  

 

 ·ρεη ιάβεη πιήξε γλψζε ησλ εξγαζηψλ ή θαη ησλ πιηθψλ/πξντφλησλ 
πνπ απαηηνχληαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν θαη εθφζνλ ηειηθψο ηνπ 
θαηαθπξσζεί ην έξγν ζα εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ ζε 
πιήξε ζπκθσλία κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξφζθιεζεο 
(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β’).  

 Γηαζέηεη ην απαηηνχκελν έκπεηξν πξνζσπηθφ θαη ηνλ απαξαίηεην 
ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ γηα ηελ εθηέιεζε πξνκήζεηαο ή ηελ παξνρή ηεο 
ππεξεζίαο.  

 Δίλαη εγγεγξακκέλνο ζηα νηθεία επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα 
(εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία), απφ φπνπ πξνθχπηεη φηη 
κπνξεί λα παξάζρεη ηελ ζρεηηθή ππεξεζία ή πξνκήζεηα. 

 Δγγπάηαη γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ή θαη ησλ πιηθψλ/πξντφλησλ 
πνπ πξνζθέξεη θαζψο θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, γηα ην 
ζπγθεθξηκέλν έξγν γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κήλεο. 

 Θα εθηειέζεη ηηο απαηηνύκελεο εξγαζίεο εληόο δηαζηήκαηνο 
είθνζη (20) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία πνπ ζα 
παξαιάβεη θαη ζα πξνζθνκίζεη ζην παξάξηεκα ηελ Άδεηα Δθηέιεζεο 
Οηθνδνκηθώλ Δξγαζηώλ (ΑΜΟΔ). 

 ·ιαβε πιήξε γλψζε ησλ φξσλ ηνπ άξζξνπ 8 ηεο παξνχζαο 
«Παξάδνζε θαη ηνπνζέηεζε πιηθψλ – κέηξα αζθαιείαο θαη επίβιεςε 
εξγαζηψλ» θαη απνδέρεηαη ηελ πιήξε θαη πηζηή εθαξκνγή ηνπο. 

 Δθαξκφδεη θαη ζα ζπλερίζεη λα εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο ηεο 
πεξηβαιινληηθήο, εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο 
λνκνζεζίαο πεξί πγείαο θαη αζθαιείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ηνπ 
επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ, φπσο νξίδεηαη απφ ηηο εθάζηνηε νηθείεο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 Μνλνκεξψο (θαη ρσξίο θακία ππνρξέσζε θαη επζχλε ηνπ Φνξέα) ζα 
έρεη ηελ επζχλε έλαληη ηνπ Νφκνπ λα ηεξήζεη φιεο ηηο δηαηάμεηο πνπ έρνπλ 
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ζρέζε κε ηελ εξγαηηθή Ννκνζεζία θαη ηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο γηα ακνηβέο – 
σξάξην – θνξνινγία – αηπρήκαηα – απνδεκηψζεηο θ.ι.π. γηα ην πξνζσπηθφ 
πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη, θαζψο θαη φηη ην πξνζσπηθφ θχιαμεο δελ έρεη 
θακία εξγαζηαθή ζρέζε κε ην Κ.Κ.Π.Π.Α.. 

 Έρεη γλσξίζεη κε επηηόπηα εμέηαζε, ηελ ζέζε ηνπ θηηξίνπ θαη ησλ 
ρψξσλ απηνχ, ησλ πξνζπειάζεσλ πξνο απηνχο θαη ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο 
ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, πνπ κπνξνχλ λα επηδξάζνπλ κε 
νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

 Τπάξρνπλ ή όηη δελ ππάξρνπλ απνθιίζεηο ή δηαθνξνπνηήζεηο απφ 
ηα θαζνξηδφκελα ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο.  

(Δθόζνλ δειώλεηαη όηη ππάξρνπλ απνθιίζεηο ή 
δηαθνξνπνηήζεηο απφ ηα θαζνξηδφκελα ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 
ηεο Γηαθήξπμεο, απηέο πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη κε μερσξηζηή 
αλαθνξά ζηελ ηερληθή πξνζθνξά, ψζηε λα αμηνινγεζνχλ απφ ηελ 
αξκφδηα επηηξνπή). 

 Ο ζπκκεηέρσλ (ζηελ πεξίπησζε πξνκήζεηαο πξντφλησλ ή ρξήζεο 
πξντφλησλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο) δχλαηαη λα ιάβεη ηα αλαγθαία κέηξα 
απφζπξζεο πξντφλησλ πνπ πξνκεζεχεη ή πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη, ζε 
πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία ή θαη ηελ αζθάιεηα 
ησλ αζζελψλ, ησλ ρξεζηψλ ή ελδερνκέλσο άιισλ πξνζψπσλ, θαζψο θαη 
ηελ αζθάιεηα πξαγκάησλ. 

 Ζ επηρείξεζε είλαη νηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά επαξθήο γηα λα 
θέξεη ζε πέξαο ην έξγν. 

 Μέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 
ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο δελ 
ηνπ έρνπλ επηβιεζεί: α) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα 
αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα 
παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε 
ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 
σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ 
αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή β) δχν (2) πξάμεηο 
επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο 
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ 
αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν 
(2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Οη ππφ α΄ θαη β΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ 
απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ (αξ. 39 ηνπ λ. 4488/2017 (ΦΔΚ 
137/Α’/13-9-2017). 

- ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ 
εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλ-
δηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληα ηνπ, ηφηε ν πξνζθέξσλ 
νθείιεη λα ζεκεηψλεη επί απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ 
ραξαθηήξα». ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ 
ησλ πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο 
εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλν ζηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ 
θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.  

- ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ ηνπ 
κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη 
ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 
ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 
 

- Τπόρξενη ησλ ππεπζύλσλ δειώζεσλ είλαη, θαηά πεξίπησζε: 
- Γηα ηηο Ο.Δ. , Δ.Δ. νη νκφξξπζκνη εηαίξνη.    

- Γηα ηηο Δ.Π.Δ. θαη ηηο Η.Κ.Δ. ͢   νη δηαρεηξηζηέο 

- Γηα ηηο Α.Δ. ͢   ν Πξφεδξνο ηνπ Γ.. θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

- ε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ͢   νη λφκηκνη 
εθπξφζσπνί ηνπ. 
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- Γηα ην ζπλεηαηξηζκφ ͢   ν Πξφεδξφο ηνπ 

- Γηα ηελ έλσζε πξνκεζεπηψλ -  θνηλνπξαμία ͢   θάζε κέινο  
-  

γ.- «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά», σο εμήο:  
 

1. Θα δνζεί κηα ζπλνιηθή θαη ηειηθή ηηκή κε θαη ρσξίο ΦΠΑ (ζα αλαθέξεηαη θαη ν 
ζπληειεζηήο ΦΠΑ) πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο 
ή εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ φπσο αθξηβψο αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 
(Παξάξηεκα Β’). Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή πνπ ζα δνζεί δελ κπνξεί λα αλαθέξεηαη 
ζε κέξνο ηεο δεηνχκελεο πξνκήζεηαο. 
 
2. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή πνπ ζα δνζεί σο εμήο:  
 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

(κε θαη’ απνθνπή ηίκεκα) 

Ζκεξνκελία: ……………………….. 

Είδοσ εργαςίασ  Πνζόλ ζε επξώ 

άλεπ ΦΠΑ 

ΦΠΑ Πνζόλ κε 

ΦΠΑ 

  

 

  

 Λάβακε πιήξε γλψζε (εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηελ πξνθήξπμε) ησλ εηδηθψλ 

ηνπηθψλ ζπλζεθψλ. 

 Λάβακε πιήξε γλψζε ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο ηελ νπνία απνδερφκαζηε 

πιήξσο. 

 Λάβακε πιήξε γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηεο νηθείαο πξνθήξπμεο / πξφζθιεζεο 

ηνπο νπνίνπο απνδερφκαζηε πιήξσο. 

 Υξφλνο παξάδνζεο / εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ / ηεο ππεξεζίαο ή πξνκήζεηαο: 

φπσο νξίδεη νηθεία πξφζθιεζε / πξνθήξπμε.  

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 

 

3. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε 
ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ 
θνξέα νξγάλνπ.  
4. Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο ζα απνξξίπηνληαη 
σο απαξάδεθηεο. 
5. Απνθιείεηαη αλαζεψξεζε ηεο ηηκήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε 
νηθνλνκηθή αμίσζε ηνπ πξνκεζεπηή πέξαλ ηνπ αληηηίκνπ βάζεη ηεο πξνζθνξάο 
ηνπ, θαη ησλ ηηκψλ ηεο  θαηαθχξσζεο θαη ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί. 
6. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη εθαξκφδεηαη 
πνιηηηθή ηηκψλ πψιεζεο θάησ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ή εκπνξίαο ηνπ 
πξντφληνο (ηηκή Dumping) ή φηη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ είλαη απνδέθηεο 
εμαγσγηθήο επηδφηεζεο. 
7. Ο Φνξέαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία 
απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηέο 
ππνρξενχληαη λα ηα παξέρνπλ. 
8. ε πεξίπησζε πνπ δελ παξαζρεζνχλ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, δηαθφπηεηαη ε 
αμηνιφγεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζθνξάο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη πιένλ σο 
απαξάδεθηε. 
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9. Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη ηελ 
νξηζηηθή παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο. Απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε αλαζεψξεζε ησλ 
ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ πξνκεζεπηή πέξαλ ηνπ 
αληηηίκνπ ησλ εηδψλ πνπ ζα πξνκεζεχζεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ 
κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη ηελ απνπιεξσκή ηνπο. 
10. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, 
δηνξζψζεηο.  
11. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα 
είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην 
φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, 
κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. 
12. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ' απηή δηνξζψζεηο πνπ ηελ 
θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 
13. Ζ πξνζθνξά κπνξεί λα απνξξίπηεηαη εάλ δελ είλαη ζαθήο θαη θαηαλνεηή. 
14. Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη εκπξνζέζκσο έλζηαζε θαηά ηεο 
παξνχζαο ή έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη 
πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, θαη δελ δχλαηαη 
κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν λα απνθξνχζεη επζέσο ή 
εκκέζσο ηνπο αλσηέξσ φξνπο. 
15. Ζ άζθεζε ελζηάζεσο θαηά ηεο παξνχζαο δελ θσιχεη ηε ζπκκεηνρή ζηελ 
παξνχζα.  
16. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ νη ζπκκεηέρνληεο παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλν φηαλ απηέο 
δεηνχληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν, είηε θαηά ηελ ελψπηψλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε 
θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, κεηά ηε ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ.  
17. Απφ ηηο δηεπθξηλήζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, 
ιακβάλνληαη ππφςηλ κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία 
ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν. 
18. Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ην αξκφδην φξγαλν, αθφκε θη αλ 
ην ίδην είλαη αξκφδην θαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηνπο, δελ είλαη ππνρξεσκέλν λα 
ειέγρεη ηελ ζπκκφξθσζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ ή ησλ πξνζθνξψλ ηνπο σο πξνο 
ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 
19.  Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο επί 
εθαηόλ είθνζη (120) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο απνζθξάγηζεο. Δάλ νη 
δηαγσληδφκελνη θιήζεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ ηζρχ ησλ πξνζθνξψλ ηνπο θαη 
απνδέρζεθαλ ηελ παξάηαζε, νη πξνζθνξέο ηνπο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ 
θαη γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 
20. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην 
δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο, θαηά αλψηαην φξην γηα 
ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. Μεηά ηε ιήμε θαη 
ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα 
απνηειέζκαηα ηεο απνζθξάγηζεο ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε 
αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο 
δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ 
πξφζθιεζε κπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, 
εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ, είηε φρη. 
21. Γελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο 
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
22. Καηά ηα ινηπά νη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα απνξξηθζνχλ εθφζνλ ηζρχνπλ 
έλαο ή πεξηζζφηεξνη ιφγνη πνπ αλαθέξνληαη ζην αξ. 91 ηνπ λ.4412/16.   

 
 

Άξζξν 3ν 
Κξηηήξηα αλάζεζεο - Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 
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1. Σν θξηηήξην γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο θαη ηελ ηειηθή επηινγή 
ηνπ πξνκεζεπηή είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή εληφο ηεο πξνϋπνινγηζκέλεο 
δαπάλεο ησλ 20.000,00€ επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.  
 
2. Γηα ηελ επηινγή ηνπ κεηνδφηε ιακβάλνληαη ππφςε κφλν νη  πξνζθνξέο 
πνπ έρνπλ θξηζεί ηερληθά απνδεθηέο θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο ινηπνχο φξνπο 
ηεο δηαθήξπμεο. Γηα ηελ θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα ιακβάλεηαη ππφςε 
θαη ηπρφλ πξνεγνχκελε ζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
3. Γελ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο κφλν γηα κέξνο ή 
κφλν γηα θάπνηα απφ ηα δεηνχκελα είδε ή ηεο ππεξεζίαο ή ηνπ έξγνπ. 
 
4. Ζ Δπηηξνπή απνζθξάγηζεο κεηά ην ηέινο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο 
(απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε), ζπληάζζεη ην ζρεηηθφ πξαθηηθφ κε ην νπνίν 
κπνξεί λα πξνηείλεη ζρεηηθά ζην Γ.. ηνπ Κ.Κ.Π.Π. Αηηηθήο: 
Α. Σελ θαηαθχξσζε ζηνλ κεηνδφηε ή ηελ απφξξηςε ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

       Β. Οπνηαδήπνηε άιιε πξφηαζε ζεσξεί απαξαίηεηε λα δηαηππσζεί ζην   
            πξαθηηθφ πάληα νκνίσο κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο. 

Γ. ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ ή ηζνδχλακσλ πξνζθνξψλ, ν αλάδνρνο επηιέγεηαη 
κε θιήξσζε ζχκθσλα κε ην αξ. 90 ηνπ λ.4412/16. 
 

5. Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. Ζ 
αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο γίλεηαη εγγξάθσο πξνο ηνλ επηιεγέληα, ζχκθσλα 
κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 105 ηνπ Ν.4412/16. 
 
6. Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ έλλνκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο 
θαηαθχξσζεο, ν Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ή αλαηέζεθε ε ππεξεζία, 
θαιείηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία 
θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο θιήζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, 
πξνζθνκίδνληαο ηελ πξνβιεπόκελε εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο απηήο 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 θαζώο θαη ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά 
θαηαθύξσζεο πνπλ αλαθέξνληαη ζην άξζ.6 ηεο παξνύζεο. 
 
7. Δάλ ν Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζέιζεη λα 
ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α., χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 105 ηνπ Ν.4412/16. 

Άξζξν 4° 

Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο – Δλζηάζεηο (αξ. 127 λ.4412/16). 
 
·λζηαζε επηηξέπεηαη θαηά ηεο παξνχζαο, θαηά ηεο ζπκκεηνρήο αλαδφρνπ ζηελ 
πξφζθιεζε θαη θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο παξνχζαο έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή 
απφθαζε. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο απφ 
ηνπο πξναλαθεξφκελνπο δελ γίλνληαη δεθηέο. Καηά ηα ινηπά, γηα ηνπο ιφγνπο, ηελ 
πξνζεζκία, ην χςνο ηνπ παξαβφινπ θαη ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ελζηάζεσλ θαη 
εμέηαζήο ηνπο ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/16 φπσο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

 
Άξζξν 5ν 

Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ θαη αλαθνίλσζε ηηκώλ 
 

I. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκφδηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ νξγάλνπ. 
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II. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ γηα 
ηελ αμηνιφγεζε, νπζηψδεο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Αληίζεηα δελ 
απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο εάλ νη παξνπζηαδφκελεο απνθιίζεηο θξίλνληαη σο 
επνπζηψδεηο, νπφηε ζεσξνχληαη ηερληθά απνδεθηέο. 

III. Απνθιίζεηο απφ φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή απφ ζεκεία ησλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί ζηε δηαθήξπμε σο απαξάβαηνη 
φξνη, είλαη νπσζδήπνηε νπζηψδεηο θαη ζπληζηνχλ απφξξηςε πξνζθνξψλ. 
Καηά ηα ινηπά νη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα απνξξηθζνχλ εθφζνλ ηζρχνπλ 
έλαο ή πεξηζζφηεξνη ιφγνη πνπ αλαθέξνληαη ζην αξ. 91 ηνπ λ.4412/16.   

IV. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο κεηά ηελ έλαξμε 
ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη 
ζηελ Τπεξεζία γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο. 

V. Ζ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο πξνβαίλεη ακέζσο κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ 
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ζηελ απνζθξάγηζε ησλ ηερληθψλ θαη 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

VI. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα, ζηελ πεξίπησζε δε 
θιεηζηνχ δηαγσληζκνχ, παξνπζία κφλν απηψλ πνπ θιήζεθαλ θαη ππέβαιαλ 
πξνζθνξά ή εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο. Πξνζθνξά πνπ 
ππνβάιιεηαη απφ πξνκεζεπηή πνπ δελ θιήζεθε απφ ηελ Τπεξεζία δελ 
απνζθξαγίδεηαη, αιιά επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή. 

VII. Ίζνη δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, λα παξεπξίζθνληαη ζηε 
δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ 
ζπκκεηαζρφλησλ ζηελ πξφζθιεζε, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ 
πξνζθέξζεθαλ θαηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ. ε πεξίπησζε πνπ 
ν δηθαηνχκελνο δελ παξαζηάζεθε, ιακβάλεη γλψζε ζχκθσλα κε ηα φζα 
νξίδεη ν Ν.4412/16. 

VIII. Ζ απνζθξάγηζε νινθιεξψλεηαη ηελ ίδηα εµέξα θαη αλ δελ επαξθέζεη ν 
ρξφλνο ζε επφµελε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο, µε ηελ εμήο δηαδηθαζία: 
 
- Ζ απνζθξάγηζε ιακβάλεη ρώξα ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε κέζσ 

ηειεδηάζθεςεο ή κε αληαιιαγή κελπκάησλ ειεθηξνληθνύ 
ηαρπδξνκείνπ, ζηελ νπνία κπνξνχλ λα παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο ή 
δηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο ή µε λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν 
πξφζσπν φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζε απηφ ην ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. 

- Σα δηθαηνινγεηηθά ζα ειεγρζνχλ κε ηε ζεηξά πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ 
παξνχζα πξφζθιεζε (αξ. 1 θαη 2). 
Ζ επηηξνπή ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο φισλ ησλ ππνςεθίσλ. 
Δάλ είλαη πιήξε, ηφηε ειέγρνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο.  

- Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ, 
ζπλερίδνπλ πξνο αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κφλν νη 
πξνζθνξέο πνπ θξίζεθαλ απνδεθηέο, απφ ην παξαπάλσ αξκφδην φξγαλν.  
 
-Δθφζνλ δελ επαξθέζεη ν ρξφλνο γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηελ ίδηα 
εκέξα, ε επηηξνπή δηελέξγεηαο πξνβαίλεη ζηε ζχληαμε Πξαθηηθνχ κε 
θαηαρψξεζε απηψλ πνπ ππέβαιαλ πξνζθνξά θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 
ππέβαιαλ, κε ηελ αηηηνινγεκέλε απνδνρή ή ηελ αηηηνινγεµέλε απφξξηςε ησλ 
Γηθαηνινγεηηθψλ ή ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ ησλ ζπµµεηερφλησλ 
μερσξηζηά, ην νπνίν πξαθηηθφ ππνγξάθεη.  
 
-ηε ζπλέρεηα, ε επηηξνπή πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ.  

-Ίζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά 
επηζηξέθνληαη.  

-Δάλ ζην δηαγσληζµφ νη πξνζθεξφµελεο ηηµέο είλαη ππεξβνιηθά ραµειέο 
δχλαηαη λα δεηεζεί απφ ηνλ πξνζθέξνληα έγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο 
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Οηθνλνµηθήο Πξνζθνξάο (π.ρ. ζρεηηθά µε ηελ νηθνλνµία ηεο µεζφδνπ παξνρήο 
ππεξεζίαο/ηηο επηιεγείζεο ηερληθέο ιχζεηο /ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο 
ππφ ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο ζα παξάζρεη ηελ ππεξεζία / ηελ πξσηνηππία ηεο 
πξνηεηλφµελεο ιχζεο). Δάλ θαη µεηά ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ αηηηνιφγεζεο νη 
πξνζθεξφµελεο ηηµέο θξηζνχλ σο ππεξβνιηθά ραµειέο, ε πξνζθνξά ζα 
απνξξίπηεηαη. 

-Γηα λα νινθιεξψζεη ην έξγν ηεο, ε Δπηηξνπή ηνπ ∆ηαγσληζµνχ µπνξεί λα 
επηθνηλσλεί γξαπηά µε ηνπο ππνςεθίνπο θαη λα ζέηεη δηεπθξηληζηηθέο 
εξσηήζεηο. ∆ηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη απηνβνχισο απφ ηνπο ζπµµεηέρνληεο 
νπνηεδήπνηε µεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζµίαο ππνβνιήο ησλ Πξνζθνξψλ ηνπο 
δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. 

-ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο θαη µε ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 
νηθνλνµηθψλ πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή ηνπ ∆ηαγσληζµνχ ζπκπιεξψλεη ζην 
πξαθηηθφ ηα απνηειέζκαηα ηεο νηθνλνµηθήο αμηνιφγεζεο, ζην νπνίν 
αλαδεηθλχεη ηνλ κεηνδφηε. 

-Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο επί ηνπ Πξαθηηθνχ αμηνιφγεζεο 
θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζχκθσλα κε ηνλ λ.4412/16. 

 
Άξζξν 6° 

Γηθαηνινγεηηθά (θαηαθύξσζεο) –απνδεηθηηθά κέζα πνπ ππνβάιινληαη γηα ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο (αξ. 80 Ν.4412/16) 

 
Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ν ππνςήθηνο πνπ έρεη αλαδεηρηεί κε 

Απφθαζε ηνπ Γ.. πξνζσξηλφο κεηνδφηεο, νθείιεη λα ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία, 

εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ (αξ. 103 Ν.4412/16), κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν αιιά θαη 

ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζην Σκήκα Γξακκαηείαο (Κεληξηθφ Πξσηφθνιιν) ηα θάησζη 

έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη απφ ην 

αξκφδην φξγαλν. 

1. Οη Έιιελεο πνιίηεο: 

- Τπεχζπλε Γήισζε ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη φηη δελ 

εκπίπηνπλ ζηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηνπ άξ. 73, παξ.1  ηνπ λ. 

4412/2016. 

- Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ κεηξψνπ (εθφζνλ 

απαηηείηαη ε εγγξαθή ηνπο απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο), κε ην νπνίν 

ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην 

εηδηθφ επάγγεικά ηνπο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη κπνξνχλ 

λα παξάζρνπλ ηελ ζρεηηθή ππεξεζία ή πξνκήζεηα. Σν 

πηζηνπνηεηηθφ ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εκέξεο 

πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ (παξ. 2 αξ. 75 Ν. 4412/2016). 

- Φσηναληίγξαθν ηεο πξψηεο ζειίδαο βηβιηαξίνπ ηξαπέδεο ή 

άιιν κε επεμεξγάζηκν έληππν ζην νπνίν λα αλαγξάθεηαη ν 

αξηζκφο ΗΒΑΝ ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ αξκνδίνπ γηα είζπξαμε. 

 

- Γηα ηελ απφδεημε ησλ δεισζέλησλ ζηελ Τπεχζπλε Γήισζε 

πεξί κε επηβνιήο πξνζηίκσλ απφ ην ΔΠΔ (αξ., παξ. 4 ηνπ 

Παξαξη. Α’) πξνζθφκηζε ππεχζπλεο Γήισζεο ζηελ νπνία λα 

δειψλνληαη νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε 

βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ 

πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο. 
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2. Σα λνκηθά πξόζσπα:  
- Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά.  

 

- Ίια ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα γηα ηελ απφδεημε ηεο 

εμνπζίαο έθδνζεο παξαζηαηηθνχ εθπξνζψπεζεο, πγθεθξηκέλα: 

 Γηα λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή Αλσλχκνπ Δηαηξείαο (Α.Δ.) ή 

Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ.Π.Δ.) ή Ηδησηηθή 

Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξεία (Η.Κ.Δ.): 

 Γεληθφ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ΓΔΜΖ ή νπνηνδήπνηε άιιν 
λνκηκνπνηεηηθφ έγγξαθν απνδεηθλχεη ηελ λφκηκε 
ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο θαη πξνβιέπεηαη απφ ηηο 
εθάζηνηε δηαηάμεηο. 

 Πηζηνπνηεηηθφ εθπξνζψπεζεο ηνπ ΓΔΜΖ θαη ειιείςεη  
απηνχ ζε πεξίπησζε πνπ αθφκε δελ έρεη δεκνζηεπηεί, 
πξσηφηππν αθξηβέο απφζπαζκα απφ ηα πξαθηηθά ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο πνπ λα 
πξνθχπηεη ε εθπξνζψπεζή ηεο ή ελ ειιείςεη. 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 
1599/1986 (Α’ 75) ρσξίο ζεψξεζε, ηνπ λνκίκνπ 
εθπξνζψπνπ φηη ηα φξγαλα εθπξνζψπεζεο ηεο 
εηαηξείαο είλαη απηά πνπ αλαθέξνληαη ζην 
ππνβαιιφκελν πηζηνπνηεηηθφ εθπξνζψπεζεο ηνπ 
ΓΔΜΖ ή ζην αθξηβέο απφζπαζκα απφ ηα πξαθηηθά ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο ή ζην  

 Γηα λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή πξνζσπηθήο 

εηαηξείαο (Ο.Δ. ή Δ.Δ.): 

 Δπίζεκν αληίγξαθν ή επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν 
(ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4250/14) ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζχζηαζεο 
ηεο εηαηξείαο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ. 

 Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κεηαβνιψλ ηεο εηαηξείαο απφ ηελ 
αξκφδηα αξρή  

3. Οη πλεηαηξηζκνί:  
- Σα δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

- Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί 

λφκηκα.  

4. Οη ελώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά:  
- Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε 

αλάδνρν πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

* ε πεξίπησζε πνπ είηε ηελ εκεδαπή είηε ζηελ αιινδαπή δελ εθδίδεηαη θάπνην 
αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ ή πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, 
απηφ αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ή ζηα θξάηε 
κέιε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη, απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 
δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ 
θξάηνο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη: (α) δελ εθδίδεηαη 
ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ ή δελ θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο ή πεξηπηψζεηο ηεο 
δηαθήξπμεο, θαη (β) ν Τπνςήθηνο πιεξνί ην ζρεηηθφ λνκηκνπνηεηηθφ φξν (αξ. 80 
λ.4412/16). Ζ αλσηέξσ έλνξθε βεβαίσζε ή ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη 
ππνρξεσηηθά κε βεβαίσζε ή επίζεκε δήισζε απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε 
αξρή φηη δελ εθδίδεηαη ην αληίζηνηρν απφ ηα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά ή φηη δελ 
θαιχπηνπλ φιεο ηηο απαηηήζεηο ή πεξηπηψζεηο (αξ. 80 λ.4412/16). 
* ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ησλ αλαθεξφκελσλ πην πάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ε 
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
*  Ίια ηα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα, φια δε 
ηα μελφγισζζα θαη λνκίκσο κεηαθξαζκέλα (φπσο κπνξεί λα είλαη θαη απφ δηθεγφξν 
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(αξ.36 ηνπ θψδηθα δηθεγφξσλ λ. 4194/13)). Ζ κε ζπκκφξθσζε κε ηα παξαπάλσ (πρ 
κε αλαθνξά, αζαθήο ή εζθαικέλε αλαθνξά) κπνξεί λα επηθέξεη ηελ πνηλή ηνπ 
απνθιεηζκνχ. 
* Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ  ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ αλαδφρνπ  απφ 
ηνλ δηαγσληζκφ. 
 
Σα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά ζα ηνπνζεηνχληαη κε ηε ζεηξά πνπ δεηνχληαη ζην παξφλ 
άξζξν ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν θαη ζα είλαη αξηζκεκέλα. ηνλ ελ ιφγσ θάθειν 
ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο : 

 Ζ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ηεο 
εηαηξείαο κε ηε δηαθξηηηθή επσλπκία “ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ”». 

 Ζ έλδεημε «ΝΑ ΜΖΝ ΑΠΟΦΡΑΓΗΘΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΖ 
ΤΠΖΡΔΗΑ Έ ΣΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ». 

 Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ Ηδξχκαηνο: «ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ». 

 Ο ΑΡΗΘΜΟ θαη ν ΣΗΣΛΟ ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ θαη ε ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. 

 Σα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδφκελνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ Σαρπδξνκηθήο 
Γηεχζπλζεο, Σαρπδξνκηθνχ Κψδηθα, Σειεθψλσλ Δπηθνηλσλίαο θαη Fax). 
εκεηψλεηαη φηη ηα αλαγξαθφκελα ζηνηρεία ζα απνηεινχλ ηα ζηνηρεία 
επηθνηλσλίαο  κε ηνλ δηαγσληδφκελν. 
 

Άξζξν 7° 

Δγγπήζεηο. 
 

Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ζύκβαζεο.   
1.1. Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ή ε αλάζεζε 

ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο 
ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο ζα αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 5% ηεο 
ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, αθαηξνπκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., θαη ζα ηζρχεη γηα 
φζν δηαξθεί ε ζχκβαζε. Ζ εγγχεζε θαηαηίζεηαη κε ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο θαη ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζχκθσλε κε ην ζπλεκκέλν 
ππφδεηγκα ζην νηθείν ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ηεο παξνχζαο. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή 
θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο δελ κπνξεί λα επηζηξαθεί αλ δελ 
εθηειεζηεί ε ζχκβαζε θαη αλ δελ εθθαζαξηζηνχλ ηπρψλ απαηηήζεηο ηεο 
ππεξεζίαο πξνο ηνλ αλάδνρν. 

1.2. Καηά ηα ινηπά, ζρεηηθά κε ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην 
Ν.4412/16 θαζψο θαη θάζε άιιεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. 
 

 
 

Άξζξν 8ν 
Παξάδνζε – Μέηξα Αζθάιεηαο – Δπίβιεςε – Παξαιαβή  – Πιεξσκή. 

 
Ηζρχεη φηη πξνβιέπεη ην Παξάξηεκα Γ’ ζην άξζξα 4ν  (παξάδνζε – παξαιαβή – 
κέηξα αζθαιείαο) θαη άξζξν 7ν (πιεξσκή). 
 
Ο Αλάδνρνο βαξύλεηαη κε ηηο εμήο θξαηήζεηο: 

α) Κξάηεζε 0,07% (αξ. 375 ηνπ λ.4412/16) επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο 
Φ.Π.Α. ππέξ ηεο Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, Υαξηφζεκν 3% επί 
ηεο αλσηέξσ θξάηεζεο θαη ΟΓΑ Υαξηνζήκνπ 20%. 
β) Κξάηεζε 0,06% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α. ππέξ ηεο Αξρήο 
Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ θαη επί ηεο αλσηέξσ θξάηεζεο 
ραξηφζεκν 3%, ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 20%.  
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δ) Ζ εθάζηνηε ηζρχνπζα παξαθξάηεζε θφξνπ. 
            ε) Οπνηαδήπνηε άιιε θξάηεζε ήζειε πξνβιεθζεί απφ ηελ θείκελε 
λνκνζεζία. 
 

Άξζξν 9° 
Αλαθνίλσζε αλάζεζεο – Δπέθηαζε – Παξάηαζε -Γηαθνπή ζύκβαζεο θαη 

ηειηθέο δηαηάμεηο. 
 
Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ έλλνκσλ απνηειεζκάησλ ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο (αξ. 
105 λ.4412/16), ζα αθνινπζήζεη αλαθνίλσζε αλάζεζεο θαη πξφζθιεζε γηα ηελ 
ππνγξαθή ηνπ ζρεδίνπ ζχκβαζεο. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζην 
άξζξν 105 (θαηαθχξσζε – ζχλαςε ζχκβαζεο) θαη ζην άξζξν 106 (καηαίσζε ηεο 
δηαδηθαζίαο) ηνπ λ.4412/16. 
 Ζ ζύκβαζε δύλαηαη λα αλαζεσξεζεί ή ηξνπνπνηεζεί κε ηε ζύκθσλε γλώκε 
θαη ησλ δύν ζπκβαιινκέλσλ, φπσο πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ λ.4412/16. 
Ζ ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα κνλνκεξψο λα απμήζεη ή θαη λα κεηψζεη ζηνλ αλάδνρν 
ηηο ζπκβαηηθέο πνζφηεηεο/ππεξεζίεο γηα ηελ θάιπςε ηπρφλ εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ 
δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ θαη λα ηνλ εηδνπνηήζεη εγγξάθσο κέζα, ζε εχινγν 
ρξνληθφ δηάζηεκα. 
Γηα πξφζζεηεο πνζφηεηεο/ππεξεζίεο πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ηελ δηαθήξπμε θαη 
δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηα φξηα πνπ ηίζεληαη απφ ην αξ.132 ηνπ Ν.4412/2016, αιιά 
απνβιέπνπλ ζηελ θάιπςε επεηγνπζψλ θαη επηηαθηηθψλ αλαγθψλ ησλ 
πεξηζαιπνκέλσλ θαη θηινμελνπκέλσλ ησλ επί κέξνπο κνλάδσλ ηνπ Κέληξνπ, ν 
πξνκεζεπηήο ζα ππνβάιιεη νηθνλνκηθνηερληθή πξνζθνξά γηα έγθξηζε, εθφζνλ ηνπ 
δεηεζεί. Παξάηαζε δηθαηνχηαη ν αλάδνρνο ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο απφ 
ππαηηηφηεηα ηνπ θνξέα ε ζε πεξίπησζε απξφβιεπηεο βιάβεο, κεηά απφ γξαπηφ 
αίηεκα ηνπ ζηελ ππεξεζία θαη θαηφπηλ εγθξίζεσο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ. 
 
 

21PROC008491584 2021-04-20



ειίδα 17 απφ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 
 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 
Μεηαηξνπή δύν (2) θνηλόρξεζησλ wc  ηνπ 1νπ νξόθνπ θαη 2νπ νξόθνπ ηεο 
Μνλάδαο Μειηζζίσλ, ζε αίζνπζεο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ. 
 
Πξνθεηκέλνπ ν ρψξνο ησλ δχν θνηλφρξεζησλ wc ηνπ 1νπ νξφθνπ θαη 2νπ νξφθνπ λα 
κεηαηξαπνχλ ζε αίζνπζεο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη 
θάησζη εξγαζίεο: 
 

1. Σνπνζέηεζε ιεθάλεο απνρσξεηεξίνπ απφ πνξζειάλε ρακειήο πηέζεσο κε 
ην δνρείν πιχζεσο απφ πνξζειάλε θαη ηα εμαξηήκαηα ηνπ θαη θάζηζκα 
ιεθάλεο πιαζηηθφ κε θάιπκκα ρξψκαηνο ιεπθνχ. 

2. Σνπνζέηεζε ληπηήξνο πνξζειάλεο δηαζηάζεσλ 40Υ50cm. 

3. Σνπνζέηεζε θαζξέπηε επάλσ απφ ηνλ ληπηήξα. 

4. Παξαπιεχξσο ηεο ιεθάλεο ζα ηνπνζεηεζεί ραξηνζήθε πιήξεο 
επηρξσκησκέλε  κε θαπάθη. 

5. Πιεζίνλ ηνπ ληπηήξα ζα ηνπνζεηεζεί πεηζεηνζήθε νξεηράιθηλε 
επηρξσκησκέλε, ζηαζεξή, κνλή. 

6. Σνπνζέηεζε αλακηθηήξα (Μπαηαξία) ζεξκνχ-ςπρξνχ χδαηνο νξεηράιθηλνο 
επηρξσκησκέλνο ληπηήξα Φ ½ Δπξσπατθήο πξνέιεπζεο. 

7. Σνπνζέηεζε ζηθφλη πιαζηηθφ δαπέδνπ, κε νζκνπαγίδα (θφθηξα) ε νπνία ζα 
θέξεη πψκα θαζαξηζκνχ θαη κε εζράξα ε θάιπκκα νξεηράιθηλν δηακέηξνπ 
10cm. 

8. ην wc ζα ηνπνζεηεζεί εμαεξηζκφο. 

9. ηηο ηέζζεξηο πιεπξέο ηνπ wc θαη ζε χςνο έσο δχν κέηξα ζα ηνπνζεηεζνχλ 
θεξακηθά πιαθίδηα δηαζηάζεσλ 20Υ20 εθαηνζηψλ. 

10. ην δάπεδν ζα ηνπνζεηεζνχλ θεξακηθά πιαθίδηα αληηνιηζζεηηθά δηαζηάζεσλ 
20Υ20 εθαηνζηψλ. Σα παξαπάλσ ζα θνιιεζνχλ κε θαηάιιεισλ 
πξνδηαγξαθψλ θφιια, θαη νη αξκνί ησλ πιαθηδίσλ ζα θαιπθζνχλ κε 
θαηάιιειν πξνο ηνχην ζηφθν. 

11. Με ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πιαθηδίσλ δαπέδνπ λα δνζεί θαηάιιειε ξχζε 
πξνθεηκέλνπ λα θεχγνπλ ηα λεξά. 

Α.  Πιήξεο εμπγίαλζε ηνπ πθηζηάκελνπ δαπέδνπ ψζηε λα θαηαζηεί ηειείσο επίπεδν 
θαη ιείν. Σνπηθφ ζηνθάξηζκά θαη ηξίςηκν θαη ζηε ζπλέρεηα επίζηξσζε κε θαηάιιειν 
απηνεπηπεδνχκελν ηζηκεληνεηδέο πάρνπο 2-3 mm. εκεηψλεηαη φηη ε ζσζηή εηθφλα 
ηνπ δαπέδνπ PVC πνπ ζα επηζηξσζεί ζηε ζπλέρεηα εμαξηάηαη απφ ηελ ζσζηή 
επεμεξγαζία ηνπ ππνζηξψκαηνο. 
1. Δπίζηξσζε δαπέδνπ κε δάπεδν PVC ηχπνπ tarkettstandardplus πάρνπο 2mm, 
ρξψκαηνο επηινγήο ηεο επίβιεςεο. Σν δάπεδν είλαη ζε ξνιφ πιάηνπο 2κ, 
ηνπνζεηείηαη κνλνθφκκαην θαη νη αξκνί ηνπ ζπλδένληαη κε εηδηθφ θνξδφλη 
ζεξκνθφιιεζεο. ηα ζνβαηεπηά δεκηνπξγείηαη θνίιν ζνβαηεπί λνζνθνκεηαθνχ ηχπνπ 
κε εηδηθφ δηακνξθσηή θαη θαπάθη.  
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2. Καζαίξεζε φισλ ησλ πιαθηδίσλ ηνίρνπ θαη ζαζξψλ ζνβάδσλ θαη απνκάθξπλζε 
ησλ κπαδψλ 
3. Δπηζθεπή ηεο ηνηρνπνηίαο, ζηνθάξηζκα θαη βαθή νινθιήξνπ ηνπ ρψξνπ 
Σνπνζέηεζε πφξηαο πξνο ηνλ δηάδξνκν ψζηε λα απνκνλσζεί ν ρψξνο. 
4. Κάιπςε ησλ αλνηγκάησλ ηνπ δαπέδνπ (απφ ηα πξψελ shaft) κε θαηαζθεπή 
ζηδεξψλ «παηαξηψλ» κε ιακαξίλα 3mm «θξηζαξάθη» θαη θαηάιιεια ζηεξίγκαηα ηα 
νπνία αθνχ ραληξσζεί ε ππάξρνπζα ηζηκεληνθνλία ζα παθησζνχλ κε θαηάιιεια 
βχζκαηα ζηελ πιάθα. 
5. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ςεπδνξνθήο νξπθηψλ ηλψλ 60Υ60. 
6. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 8 θσηηζηηθψλ πάλει led ςεπδνξνθήο 60Υ60.  
7. Δγθαηάζηαζε δηθηχνπ ηειεθψλσλ θαη internet απφ ην θεληξηθφ δίθηπν ηεο 
κνλάδνο. 
8. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ειεθηξνινγηθνχ πίλαθα δηαλνκήο πνπ λα εμππεξεηεί 
ηελ ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ. 
9. Καηαζθεπή θάζεηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο ηνπ wc ηνπ 1νπ θαη 2νπ νξφθνπ θαη 
ζχλδεζή ηνπο κε ην δίθηπν ηνπ wc ηνπ ηζνγείνπ. 
10. Καηαζθεπή δηθηχνπ χδξεπζεο δεζηνχ – θξχνπ γηα ηελ παξνρή ησλ wc. 
11. Καηαζθεπή δηθηχνπ ζέξκαλζεο θαη ηνπνζέηεζε ζσκάησλ θαινξηθέξ φπνπ 
ρξεηάδεηαη γηα ηελ επαξθή ζέξκαλζε ησλ ρψξσλ ηνπ 1νπ θαη ηνπ 2νπ νξφθνπ.  
 
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ επί πνηλή απνθιεηζκνχ, 
είλαη ε επηηφπηα επίζθεςε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηε Μνλάδα Μειηζζίσλ  
πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη θαη ε βεβαίσζε απφ 
ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Παξαξηήκαηνο φηη έρνπλ ιάβεη γλψζε ηνπ έξγνπ. 
 
ηνηρεία παξαξηήκαηνο:  

ΚΚΠΠΑ- Παξάξηεκα ΑκεΑ Αλαηνιηθήο Αζήλαο – Μειίζζηα 

Σαρ.Γηεύζ. κνλάδαο:  28
εο

 Οθησβξίνπ 13  ηει. 2132035300 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (TEΤΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

 γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

Μέξνο Η: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέαi  

θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη 

δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο 

ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ 

αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 

- Ολνκαζία: [ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ] 

- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : [ 55400 ] 

- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [ Σζφρα 5 Αζήλα 115 21 ] 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [Δθε Μαξθνδάλε / Γηα ηερληθά ζέκαηα: ΣΡΑΣΑΚΖ  Γ. ] 

- Σειέθσλν: [ Πξνκεζεηψλ: 213 2031 057 /Σερληθή Τπεξεζία: 213 2031 042] 

- Ζι. ηαρπδξνκείν: [ promithiesky@0280.syzefxis.gov.gr ] 

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη):  

[http://www.kkppa.gr/ ] 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ζρεηηθνχ CPV): [ 45262000-1] 

- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: [ ………………………………..… ] 

- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [ ππεξεζίεο ] 

- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [ - ] 

- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ 

ππάξρεη): [ ππ’ αξηζκ. νηθ. .………………….. πξφζθιεζε ] 

 

ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ 

ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΤΜΠΛΖΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 

ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 

ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνηii : 

Σειέθσλν: 

Ζι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 

δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, 

κηθξή ή κεζαία επηρείξεζεiii; 

 

Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ 

απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν 

εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»iv ή 

πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην 

πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο 

απαζρφιεζεο; 

Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ; 

Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα 

θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε 

αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ 

αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη. 

[ ] Ναη [] Ίρη 

 

 

 

 

 

[...................] 

 

[…...............] 

 

[…………….] 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 

[] Ναη [] Ίρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 
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θαηάινγν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν 

πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, 

φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ 

παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο 

V θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ 

ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ 

αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά 

πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 

πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, 

θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ 

επίζεκν θαηάινγνv: 

δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη 

φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ όρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 

ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε 

ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο: 

ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε 

λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη 

απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή 

βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο 

κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναη [] Ίρη 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναη [] Ίρη 
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ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:   

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

απφ θνηλνχ κε άιινποvi; 

[] Ναη [] Ίρη 

Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή 

ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο 

εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

     

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   

(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή 

ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ 

πξνζώπσλ πνπ είλαη αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό 

θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Δθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 

ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο 

ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ 

ΦΟΡΔΩΝvii  

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 

επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV 

θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;  

[       ]Ναη [         ]Ίρη 

Δάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη 

ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην 

κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη 

ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.  

Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη 

ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

είηε όρη, ηδίσο νη ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα 

δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα 

έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  

Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο 

θνξείο. 
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεοviii 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

 ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζεix· 

 δσξνδνθίαx,xi· 

 απάηεxii· 

 ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε 

ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεοxiii· 

 λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή 

ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαοxiv· 

 παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλxv. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπxvi ην 

νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή 

έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ 

απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη 

αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή 

απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ 

πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη 

νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ 

πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[         ] Ναη [           ] Ίρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]xvii 

Δάλ λαη, αλαθέξεηεxviii: 

α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 

 

α) Ζκεξνκελία:[   ],  
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απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα 

ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο 

ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] 

θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]xix 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 

ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»)xx; 

[] Ναη [] Ίρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλxxi: 

[……] 
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ 

πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεοxxii, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα 

ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Ίρη  

 

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 

πξφθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο; 

- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 

έθδνζεο απφθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 

εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο 

θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

πνπ νθείιεη ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά 

πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;xxiii 

ΦΟΡΟΗ 

 

ΔΗΦΟΡΔ 

ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ 

ΑΦΑΛΗΖ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

γ.1) [] Ναη [] Ίρη  

-[] Ναη [] Ίρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Ίρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

γ.1) [] Ναη [] Ίρη  

-[] Ναη [] Ίρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Ίρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
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αζθάιηζεο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: εγγξάθσλ): xxiv 

[……][……][……] 

Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε 

ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο 

ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ 

θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπxxv; 

[] Ναη [] Ίρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη 

κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Ίρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

θαηαζηάζεηοxxvi : 

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 

εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

Δάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

[] Ναη [] Ίρη 
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- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη 

λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο 

ππφςηλ ηεο εθαξκνζηέαο εζληθήο 

λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε 

ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 

ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο απηέο ηηο 

πεξηζηάζεηοxxvii  

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

 

 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκαxxviii; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Ίρη 

 

[.......................] 

 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Ίρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[..........……] 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνύ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Ίρη 

 

[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[ ] Ναη [ ] Ίρη 
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Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ 

ύπαξμε ηπρόλ ζύγθξνπζεο 

ζπκθεξόλησλxxix, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο 

ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Ίρη 

 

 

 

[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθόο 

θνξέαο ή επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε 

απηφλ ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 

ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν 

ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεοxxx; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Ίρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

·ρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε 

πιεκκέιεηαxxxi θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 

πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα 

θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα 

ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή άιιεο 

παξφκνηεο θπξψζεηο;  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Ίρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[ ] Ναη [ ] Ίρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 
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πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

επηβεβαηψζεη φηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο 

απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε 

αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 

λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα 

ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο 

πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο 

ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  

[] Ναη [] Ίρη 

 

Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Ίζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα  ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο 

κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη 

κόλν ηελ Δλόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη 

νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV: 

Δθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ Απάληεζε 
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θξηηεξίσλ επηινγήο 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα 

επηινγήο; 

[] Ναη [] Ίρη 

 

Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη 
ζύκθσλα κε ηα κέξε Ι – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε 
επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαηζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο 
θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο 
απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαηxxxii, εθηόο εάλ : 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά 
δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε 
θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλxxxiii. 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά 
έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, 
ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ 
πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν 
κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο Δήιώζεο 
γηα ηνπο ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή 
πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, 
αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    

 

                                                           
i
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  ε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) 

μίασ (ενόσ) κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii 

  Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii 

  Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ 

μικρϊν, των μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι 

πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

 Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και 

τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει 

τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ 

οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 

εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ 

απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρώ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 

43 εκατομμφρια ευρώ. 

iv 

  Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία 

ι μειονεκτοφντων ατόμων. 

v 

  Σα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi 

  Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii 

   Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα 

κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδών και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται 

ςτθν περίπτωςθ ςτ΄ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Α΄ ι με τθν ςχετικι 

επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ 

άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ 

απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

viii 

  φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για 

επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 

περιβάλλοντοσ.  
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ix 

  Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 24θσ 

Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 

42). 

x 

  φμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται 

ωσ “διαφκορά”. 

xi 

  Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ φμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν 

οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον 

ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο 

ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά 

και του Πρόςκετου ς΄ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 

αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xii 

  Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν 

ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 

2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικών 

ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτιτων και των ςυναφών µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii 

  Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του υμβουλίου, τθσ 13θσ 

Ιουνίου 2002 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ 

αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ 

αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiv 

  Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

υμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 

χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και 

τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ 

δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xv 

  Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ 

ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ 

απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία 

ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 

καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 
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xvi 

  Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ 

(Ε.Π.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων 

εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα φμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ( βλ. 

τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

xvii 

  Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii 

  Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix 

  Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx 

  Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε 

διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ 

δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 

τελευταίο εδάφιο)  

xxi 

  Λαμβανομζνου υπόψιν του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί 

(μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν 

επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxii 

  τθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι 

του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν 

τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxiii 

  θμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω 

ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για 

επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 

περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 

ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο 

οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των 

υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο 

κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ 

παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε 

ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv 
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  Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv 

  Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ 

ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi 

  . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από 

τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii 

  Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii 

  Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να 

ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΣΕΤΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix 

  Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx 

  Πρβλ άρκρο 48. 

xxxi 

   Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που 

διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii 

  Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xxxiii 

  Τπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που 

παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου 

απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω 

πρόςβαςθ.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΤΜΒΑΖ 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 
ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ 

  
  

 

Γηεπζύλζεηο:       Αλ. ΣΟΥΑ  5,  ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΟΗ 
Α.Φ.Μ:   997497021 
Γ.Ο.Τ: ΦΤΥΗΚΟΤ 

Σειέθσλν: 2132031067 
Fax:  

ΚΑΔ: 0863 
CPV: 45262000-1 

ΤΜΒΑΖ   Νν ………/…….. 

ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΔΤΟ (2) ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ WC ΣΟΤ 1ου και ΣΟΤ 2ΟΤ ΟΡΟΦΟΤ ΣΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΛΙΙΩΝ Ε ΑΙΘΟΤΕ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΕΩΝ ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξόλνηαο 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. 
 
Αζήλα, ζήκεξα ηελ …………………............. εκέξα …………………   ζηα Γξαθεία 
ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, νδφο Σζφρα 5, Σ.Κ.11521-
Αζήλα κεηαμχ ηνπ ΛΗΒΑΝΟΤ ΗΩΑΝΝΖ, Πξνέδξνπ Γ/ Κ.Κ.Π.Π. Αηηηθήο, λνκίκνπ 
εθπξνζψπνπ απηνχ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαη ηνπ 
…………………........... ή ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία “ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ” ε 
νπνία εδξεχεη ζηελ ........................................................ κε Α.Φ.Μ. 
……………………………… Γ.Ο.Τ. ……………………..πνπ εθπξνζσπείηαη λφκηκα 
γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηνλ ........................................................, κε 
Α.Γ.Σ ……………. ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο ……………………….…. θαη ε νπνία, 
ράξηλ ζπληνκίαο ζα θαιείηαη  ζην εμήο «Αλάδνρνο», ζπκθσλήζεθαλ θαη έγηλαλ δεθηά 
ηα εμήο: 
ζηεξα απφ ππ΄αξ.  ΟΗΚ. …….   Πξφζθιεζε  Δλδηαθέξνληνο, θαηαθπξψζεθε ζηνλ 
Αλάδνρν, κε ηελ ππ' αξηζκ.             Απφθαζε Γ / ΚΚ.Π.Π. Αηηηθήο,  Μεηαηξνπή ελφο 
(1) θνηλφρξεζηνπ wc ηνπ 1νπ νξφθνπ ζε αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ηεο Μνλάδαο 
Μειηζζίσλ  (πξνυπνινγηζκνχ 7.500,00€ κε ΦΠΑ) θαηαθπξσζείζαο δαπάλεο # 
.................... # €, κε ΦΠΑ 24% φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηελ  αξηζ. …. / …….. 
Σερληθννηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο, πνπ επηζπλάπηνληαη θαη απνηεινχλ 
εληαίν θείκελν θαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαζψο θαη φια ηα 
ππνβαιιφκελα έγγξαθα απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηα πιαίζηα ηεο πξφζθιεζεο. Ο 
αλάδνρνο ζα εθηειέζεη ην έξγν φπσο αλαθέξεηαη ζην παξαθάησ άξζξν 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1Ο  
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ  

Μετατροπι δφο (2) κοινόχρθςτων  wc   του 1ου και του 2ου  ορόφου τθσ Μονάδασ 

Μελιςςίων ςε αίκουςεσ  πολλαπλών χριςεων. 

21PROC008491584 2021-04-20



ειίδα 38 απφ 

                                                                                                                                                                     
 

Προκειμζνου ο χώροσ των 2 κοινόχρθςτων wc  του 1ου και 2ου ορόφου να μετατραπεί ςε 

αίκουςεσ πολλαπλών χριςεων κα πρζπει να πραγματοποιθκοφν οι κάτωκι εργαςίεσ: 

1. Σοποκζτθςθ λεκάνθσ αποχωρθτθρίου από πορςελάνθ χαμθλισ πιζςεωσ με το 
δοχείο πλφςεωσ από πορςελάνθ και τα εξαρτιματα του και κάκιςμα λεκάνθσ 
πλαςτικό με κάλυμμα χρϊματοσ λευκοφ. 

2. Σοποκζτθςθ νιπτιροσ πορςελάνθσ διαςτάςεων 40Χ50cm 
3. Σοποκζτθςθ κακρζπτθ επάνω από τον νιπτιρα. 
4. Παραπλεφρωσ τθσ λεκάνθσ κα τοποκετθκεί χαρτοκικθ πλιρθσ επιχρωμιωμζνθ  με 

καπάκι. 
5. Πλθςίον του νιπτιρα κα τοποκετθκεί πετςετοκικθ ορειχάλκινθ επιχρωμιωμζνθ 

ςτακερι μονι. 
6. Σοποκζτθςθ αναμικτιρα (Μπαταρία) κερμοφ-ψυχροφ φδατοσ ορειχάλκινοσ 

επιχρωμιωμζνοσ νιπτιρα Φ ½ Ευρωπαϊκισ προζλευςθσ. 
7. Σοποκζτθςθ ςιφόνι πλαςτικό δαπζδου, με οςμοπαγίδα (κόφτρα) θ οποία κα φζρει 

πϊμα κακαριςμοφ και με εςχάρα θ κάλυμμα ορειχάλκινο διαμζτρου 10cm. 
8. το wc κα τοποκετθκεί εξαεριςμόσ. 
9. τισ τζςςερισ πλευρζσ του wc και ςε φψοσ ζωσ δφο μζτρα κα τοποκετθκοφν 

κεραμικά πλακίδια διαςτάςεων 20Χ20 εκατοςτϊν. 
10. το δάπεδο κα τοποκετθκοφν κεραμικά πλακίδια αντιολιςκθτικά διαςτάςεων 

20Χ20 εκατοςτϊν. Σα παραπάνω κα κολλθκοφν με κατάλλθλων προδιαγραφϊν 
κόλλα, και οι αρμοί των πλακιδίων κα καλυφκοφν με κατάλλθλο προσ τοφτο ςτόκο. 

11. Με τθν τοποκζτθςθ των πλακιδίων δαπζδου να δοκεί κατάλλθλθ ρφςθ 
προκειμζνου να φεφγουν τα νερά. 
 

Α.  Πλιρθσ εξυγίανςθ του υφιςτάμενου δαπζδου ϊςτε να καταςτεί τελείωσ επίπεδο και 

λείο. Σοπικό ςτοκάριςμά και τρίψιμο και ςτθ ςυνζχεια επίςτρωςθ με κατάλλθλο 

αυτοεπιπεδοφμενο τςιμεντοειδζσ πάχουσ 2-3 mm. θμειϊνεται ότι θ ςωςτι εικόνα του 

δαπζδου PVC που κα επιςτρωκεί ςτθ ςυνζχεια εξαρτάται από τθν ςωςτι επεξεργαςία του 

υποςτρϊματοσ. 

1. Επίςτρωςθ δαπζδου με δάπεδο PVC τφπου tarkettstandardplus πάχουσ 2mm, χρϊματοσ 

επιλογισ τθσ επίβλεψθσ. Σο δάπεδο είναι ςε ρολό πλάτουσ 2μ, τοποκετείται μονοκόμματο 

και οι αρμοί του ςυνδζονται με ειδικό κορδόνι κερμοκόλλθςθσ. τα ςοβατεπιά 

δθμιουργείται κοίλο ςοβατεπί νοςοκομειακοφ τφπου με ειδικό διαμορφωτι και καπάκι.  

2. Κακαίρεςθ όλων των πλακιδίων τοίχου και ςακρϊν ςοβάδων και απομάκρυνςθ των 

μπαηϊν 

3. Επιςκευι τθσ τοιχοποιίασ, ςτοκάριςμα και βαφι ολοκλιρου του χϊρου 

Σοποκζτθςθ πόρτασ προσ τον διάδρομο ϊςτε να απομονωκεί ο χϊροσ. 

4. Κάλυψθ των ανοιγμάτων του δαπζδου (από τα πρϊθν shaft) με καταςκευι ςιδθρϊν 

«παταριϊν» με λαμαρίνα 3mm «κρικαράκι» και κατάλλθλα ςτθρίγματα τα οποία αφοφ 

χαντρωκεί θ υπάρχουςα τςιμεντοκονία κα πακτωκοφν με κατάλλθλα βφςματα ςτθν πλάκα. 

5. Προμικεια και εγκατάςταςθ ψευδοροφισ ορυκτϊν ινϊν 60Χ60. 
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6. Προμικεια και εγκατάςταςθ 8 φωτιςτικϊν πάνελ led ψευδοροφισ 60Χ60.  

7. Εγκατάςταςθ δικτφου τθλεφϊνων και internet από το κεντρικό δίκτυο τθσ μονάδοσ. 

8. Προμικεια και εγκατάςταςθ θλεκτρολογικοφ πίνακα διανομισ που να εξυπθρετεί τθν 

θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ του χϊρου. 

9. Καταςκευι κάκετου δικτφου αποχζτευςθσ του wc του 1ου ορόφου και ςφνδεςι του με το 

δίκτυο του wc του ιςογείου. 

10. Καταςκευι δικτφου φδρευςθσ ηεςτοφ – κρφου για τθν παροχι των wc. 

11. Καταςκευι δικτφου κζρμανςθσ και τοποκζτθςθ  ςωμάτων θαινξηθέξ φπνπ ρξεηάδεηαη 

γηα ηελ επαξθή ζέξκαλζε ησλ ρψξσλ ηνπ 1νπ θαη ηνπ 2νπ νξφθνπ.  

 
ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιάβεη φια ηα αλαγθαία απφ ην Νφκν κέηξα 

αζθαιείαο. 

 
ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ: 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη  πιήξσο  ην  πξνζσπηθφ  ηνπ κε δηθή 

ηνπ δαπάλε,  ζηα αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αζθαιηζηηθά ηακεία, ζχκθσλα  κε  

ηηο  εθάζηνηε  ηζρχνπζεο  Ννκνζεηηθέο Γηαηάμεηο θαη λα θαηαβάιιεη αλειιηπψο θαη 

εγθαίξσο φιεο ηηο ζρεηηθέο πξνβιεπφκελεο εηζθνξέο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2Ο  
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ 
 
ΤΜΒΑΣΗΚΟ ΥΡΟΝΟ ΔΡΓΑΗΩΝ – ΠΑΡΑΣΑΔΗ. 
1. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ ζα αξρίδεη απφ ηελ 
ππνγξαθή ηεο παξνχζεο θαη ηελ πξνζθφκηζε ηεο Άδεηαο Δθηέιεζεο Οηθνδνκηθψλ 
Δξγαζηψλ (ΑΜΟΔ), ε δε δηάξθεηά ηνπ νξίδεηαη ζε είθνζη  (20) εκεξνινγηαθέο 
εκέξεο.  
2. Ζ ζχκβαζε δχλαηαη λα παξαηαζεί γηα δηάζηεκα πέληε (05) επηπιένλ  εξγαζίκσλ 
εκεξψλ, ζε πεξίπησζε κε πξνβιεπφκελσλ ζπλζεθψλ θαη θαηφπηλ έγγξαθεο 
ελεκέξσζεο θαη αηηηνιφγεζεο ηνπ αλαδφρνπ πξνο ην ΚΚΠΠΑ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3Ο  
ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ (άξζξν 215 ηνπ λ.4412/16). 
 
Ο Αλάδνρνο  εγγπάηαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ ζχκθσλα κε 
ηελ ρξνληθή δηάξθεηα θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο θαζψο  θαη ησλ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ απφ ηελ 
νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ. 
Ζ εγγχεζε θαιχπηεη ην Κ.Κ.Π.Π.Α. ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη 
ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πιηθψλ πξνο ηα ζπκθσλεζέληα κε βάζε ηελ 
πξνζθνξά ή/ θαη γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο αζηνρηψλ ή θαη βιαβψλ κε νθεηιφκελσλ 
ζηελ ζπλήζε ρξήζε. Δθφζνλ δηαπηζησζνχλ νη σο άλσ αζηνρίεο ή/θαη βιάβεο ή/θαη 
αζπκθσλίεο, ν Αλάδνρνο νθείιεη απξνθάζηζηα θαη ρσξίο θακία νηθνλνκηθή 
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επηβάξπλζε ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. λα απνθαζηζηά ελ κέξεη ή θαη ελ ζπλφισ ηα ηκήκαηα 
εθείλα ησλ πιηθψλ πνπ παξνπζηάδνπλ πξφβιεκα.  
ε θάζε πεξίπησζε ην Κ.Κ.Π.Π.Α. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνθαζηζηά ηηο απφ 
ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ αζηνρίεο θαη βιάβεο κε άιια ζπλεξγεία, ζε βάξνο ηνπ θαη 
γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, εθφζνλ ν ίδηνο δπζηξνπήζεη ή ακειήζεη γηα ηελ απνθαηάζηαζή 
ηνπο θαη παξέιζεη άθαξπε ε εχινγε πξνζεζκία απνθαηάζηαζεο, πνπ ζα ηνπ έρεη 
δνζεί έγγξαθα. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4Ο 
ΠΑΡΑΓΟΖ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ - ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ 
 
Α. Παξάδνζε ησλ εξγαζηώλ 
Ζ εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ αλαδφρνπ 
κέζα ζε ρξνληθό όξην είθνζη (20) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
παξνχζεο θαη ηελ πξνζθφκηζε ηεο εηδηθήο άδεηαο ΑΜΟΔ φπνπ ζεσξείηαη εκέξα 
έλαξμεο εξγαζηψλ.  
Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ εξγαζηψλ κπνξεί ζε αληηθεηκεληθά 
δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, λα παξαηείλεηαη, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ 
πξνκεζεπηή πξηλ απφ ηελ ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, θαη φρη πεξηζζφηεξν απφ 
πέληε (05) εξγάζηκεο εκέξεο. 
ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη νπνηνδήπνηε θψιπκα ζηηο εξγαζίεο ν αλάδνρνο είλαη 
αλαγθαζκέλνο λα ελεκεξψζεη άκεζα εγγξάθσο ηελ Γηνίθεζε ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. γηα ηνπο 
ιφγνπο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ 
πξνθεηκέλνπ λα ηνπ δνζεί ε αλαγθαία επηπιένλ παξάηαζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ. 
Οπνηαδήπνηε ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε 
απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ αλαδφρνπ  ζπλεπάγεηαη απηνδίθαηε επηβνιή πνηληθή ξήηξαο 
ζε βάξνο ηνπ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4412/16. ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε 
απφδεημε ηεο βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη εγγξάθσο 
ηνπο ιφγνπο πνπ ηελ δεκηνχξγεζαλ κέζα ζε 10 κέξεο απφ ηφηε πνπ άξρηζε. 
 

Β. Μέηξα αζθάιεηαο – αζθαιίζεηο – αηπρήκαηα. 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αζθαιίδεη φιν ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ 

πξνζσπηθφ. Οη ζρεηηθέο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο βαξχλνπλ εμ’ νινθιήξνπ ηνλ 

αλάδνρν. 

 Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα ψζηε λα απνθεπρζεί 
νπνηνδήπνηε αηχρεκα ή δεκία ζε πξφζσπα ή πξάγκαηα γεληθά αζηηθή θαη πνηληθή 
επζχλε. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ πιηθψλ 
γηα ην έξγν ν αλάδνρνο ζα ιακβάλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα απνηξνπή ηνπ 
θηλδχλνπ αηπρεκάησλ ή δεκηψλ. 
ε πεξίπησζε αηπρεκάησλ ή δεκηψλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ή ζην πξνζσπηθφ 
ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. ή ζε γεληθά ζε νπνηνπζδήπνηε ηξίηνπο, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ εμ’ αηηίαο παξαιείςεσλ εθπιήξσζεο ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ 
πξνεγνχκελε παξάγξαθν ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ ή εμ’ αηηίαο θαθνηερληψλ θαηά 
ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε αηηία αθφκε θαη ηπραία, φιεο ηηο 
αζηηθέο θαη πνηληθέο επζχλεο θέξεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ν αλάδνρνο, ν νπνίνο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη φιεο ηηο ηπρφλ απνδεκηψζεηο ή ρξεκαηηθέο πνηλέο πνπ ζα 
ηνπ επηβιεζνχλ. 
Γ. Δπίβιεςε εξγαζηώλ ηνπνζέηεζεο ησλ πιηθώλ. 

Οη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ησλ πιηθψλ ζα εθηειεζζνχλ ππφ ηελ επίβιεςε ηεο Σερληθήο 
Τπεξεζίαο ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α., ζηηο εληνιέο θαη ζηηο νδεγίεο ησλ ζηειερψλ ηεο νπνίαο ν 
αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη απξνθάζηζηα. 
Απφ ηελ άζθεζε ηεο Δπίβιεςεο δελ αίξνληαη νχηε κεηψλνληαη νη απφ ηελ παξνχζα 
ζχκβαζε απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο θαη νη επζχλεο ηνπ πξνκεζεπηή πξνο ην 
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Κ.Κ.Π.Π.Α., θπξίσο ζε φηη αθνξά ηελ ηήξεζε ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ αζθαιείαο 
θαη ηηο ζρεηηθέο επζχλεο ηνπ. Ζ άζθεζε απηή δελ κπνξεί επίζεο λα έρεη ηελ έλλνηα ηεο 
άξζεο ή κείσζεο ησλ επζπλψλ ηνπ Πξνκεζεπηή γηα δεκίεο πνπ γίλνληαη πξνο ηξίηνπο 
θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ιφγσ ηεο εθηέιεζεο απηψλ θαη θάζε ζρεηηθή 
δαπάλε ή απνδεκίσζε βαξχλεη απνθιεηζηηθά θαη εμ’ νινθιήξνπ ηνλ Πξνκεζεπηή. 
 
Γ. Παξαιαβή. 

I. Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη 
απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή, πνπ κπνξεί λα νξίδεηαη θαη αλά Παξάξηεκα ή δνκή ηνπ 
ΚΚΠΠΑ, κε βάζε ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Ν.4412/16. 
II. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν κε 
εξγαζηεξηαθά δεδνκέλα φισλ ησλ παξηίδσλ ησλ πξντφλησλ ηφζν θαηά ηελ 
νξηζηηθή παξαιαβή, φζν θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ρξήζεσο, κεηά ηελ ζρεηηθή αλαθνξά 
ηνπ εξγαζηεξίνπ, αξθνχλησο ηεθκεξησκέλε. 
III. ε πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή παξαιαβήο απνξξίςεη ην πιηθφ, αλαθέξεη ζην 
ζρεηηθφ πξσηφθνιιν ηηο παξεθθιίζεηο πνπ παξνπζηάδεη ηνχην απφ ηνπο φξνπο ηεο 
ζχκβαζεο θαη ηνπο ιφγνπο ηεο απφξξηςεο θαη γλσκαηεχεη αλ ην πιηθφ κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί. Δθφζνλ θξηζεί απφ ην αξκφδην φξγαλν φηη νη παξεθθιίζεηο ηνπ 
πιηθνχ δελ επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, κε 
αηηηνινγεκέλε απφθαζε κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ηνπ πιηθνχ πνπ 
απνξξίθζεθε απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο. 
ζηεξα απφ ηελ απφθαζε απηή ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί 
ζηελ παξαιαβή ηνπ πιηθνχ θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο, 
ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. 
IV. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηνπ ζπκβαηηθνχ 
αληηθεηκέλνπ, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ 
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη 
αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, 
κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. ε πεξίπησζε πνπ 
ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ 
νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ ¼ ηνπ 
ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ ή ηνπ ½ απηνχ, φηαλ ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο δελ είλαη 
κεγαιχηεξνο ησλ 30 εκεξψλ, ν δε πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη 
ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο.    
V. Δάλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά ή ηηο ππεξεζίεο  πνπ 
απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθόζνλ έρεη ιήμεη 
ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο, θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη ππόθεηηαη ζηηο 
πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο. 
VI. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη νηθίεο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16. Ζ πιεξσκή 
ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ ζηνλ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κε βάζε ηελ ζπζθεπαζία, ηελ 
πεξηγξαθή θαη ηελ ηηκή ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, φπσο απηά αλαγξάθνληαη 
αλαιπηηθά ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο πξνζθνξέο, κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή νξηζηηθή, 
πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή απφ ηε Μνλάδα. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5ν 
ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 
 

1. Σν Κ.Κ.Π.Π.Α. δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ακέζσο θαη αδεκίσο ελ φιν ή ελ 
κέξεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ηελ παξνχζα, είηε λα ππαλαρσξήζεη ηεο ζχκβαζεο ελ 
φιν ή ελ κέξεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ, επηθπιαζζφκελν θάζε άιινπ λνκίκνπ 
δηθαηψκαηφο ηνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ : 

1. δελ εθηειέζεη ν αλάδνρνο  ηα ζπκθσλεζέληα ζηα πξνεγνχκελα άξζξα  
2. δελ ηεξήζεη ν αλάδνρνο νπνηνδήπνηε φξν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ηεο 

ηαπηάξηζκεο δηαθήξπμεο, ηνχησλ ζεσξνπκέλσλ φισλ νπζησδψλ,  

21PROC008491584 2021-04-20



ειίδα 42 απφ 

                                                                                                                                                                     
3. ην Κ.Κ.Π.Π.Α. ζεσξήζεη φηη ηα παξερφκελα πξντφληα, δελ είλαη ζχκθσλα κε 

ηηο πςειέο απαηηήζεηο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ην Κ.Κ.Π.Π.Α..  
4. αλ ν Αλάδνρνο απνδεδεηγκέλα εθρσξεί ηε ζχκβαζε ή αλαζέηεη εξγαζίεο 

ππεξγνιαβηθά  
5. αλ ν Αλάδνρνο πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, 

ιπζεί ή αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο 
εθηειέζεσο ζε βάξνο ηνπ, ζην ζχλνιν ή ζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ 
πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, ζε εθηέιεζε ηειεζίδηθσλ δηθαζηηθψλ 
απνθάζεσλ. 

2. ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ν Αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη θαηαπίπηεη 
απηνδηθαίσο ε εγγπεηηθή επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, ρσξίο λα ζίγεηαη ε επηβνιή 
ησλ πξναλαθεξφκελσλ πνηληθψλ ξεηξψλ, δηαηεξνπκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο 
θαηαινγηζκνχ ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ ηεο δηαθνξάο ηηκήο, άιισλ πξφζζεησλ 
δαπαλψλ θαη θάζε άιιεο απνζεηηθήο πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ αλάζεζε 
ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, κε βάζε ηελ απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. ζε 
άιιν αλαδφρνπ. Πεξαηηέξσ ην Κ.Κ.Π.Π.Α. δηθαηνχηαη λα αλαζηείιεη ηελ θαηαβνιή 
νπνηνπδήπνηε πνζνχ, πιεξσηένπ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε πξνο ηνλ 
Αλάδνρν, κέρξηο εθθαζαξίζεσο ησλ κεηαμχ ηνπο ππνρξεψζεσλ θαη νη εγγπεηηθέο 
επηζηνιέο θαηαπίπηνπλ. 
3. Ο Αλάδνρνο, θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ηπρφλ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαηά 
ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δελ έρνπλ θακία απνιχησο ζρέζε εμαξηεκέλεο 
εξγαζίαο κε ην Κ.Κ.Π.Π.Α., νη δε κηζζνί, εκεξνκίζζηα, αζθάιηζηξα ή φπνηεο άιιεο 
ακνηβέο, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν,  ν νπνίνο είλαη ν κφλνο ππεχζπλνο 
έλαληη απηψλ  κε ηνπο νπνίνπο ζπλδέεηαη  κε εξγαζηαθή ή άιιε ζρέζε. 
4. Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε θίλδπλν πνπ ζηξέθεηαη 
θαηά ηεο δσήο, πγείαο, ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο, πεξηνπζίαο θαη νηνλδήπνηε 
άιισλ πξνζσπηθψλ ή πεξηνπζηαθψλ πιηθψλ ή άιισλ αγαζψλ παληφο ηξίηνπ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α., ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α., ησλ 
αζζελψλ, ησλ επηζθεπηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α., ν νπνίνο θίλδπλνο 
πξνέξρεηαη απφ ηελ κε θαιή εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 
5. Σν Κ.Κ.Π.Π.Α. δελ επζχλεηαη γηα ηπρφλ έμνδα, απψιεηεο, δεκηέο θαη δαπάλεο 
ηνπ αλαδφρνπ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ άζθεζε έλδηθσλ κέζσλ θαηά  ηεο 
ηαπηάξηζκεο πξφζθιεζεο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 6ν 
ΚΤΡΩΔΗ-ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ 
 

 Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α., χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκνδίνπ νξγάλνπ ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε 
ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη απ’ απηή, εθφζνλ δελ 
θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά/ππεξεζίεο ή δελ 
επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν 
παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα. 

 ηνλ πξνκεζεπηή/αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, 
αλάζεζε ή ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. χζηεξα 
απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ 
ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη παξαθάησ 
θπξψζεηο:  
 Καηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγχεζεο  θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

θαηά πεξίπησζε.  
 Πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ αλαδφρνπ είηε απφ ηνπο 

ππφινηπνπο πξνκεζεπηέο πνπ είραλ ιάβεη κέξνο ζηελ πξφζθιεζε ή είραλ 
θιεζεί γηα δηαπξαγκάηεπζε, είηε κε δηελέξγεηα πξφζθιεζεο ή δηαγσληζκνχ, 
είηε κε δηαπξαγκάηεπζε. Κάζε άκεζε ή έκκεζε πξνθαινχκελε δεκία ηνπ 
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δεκνζίνπ ή ηπρφλ δηαθέξνλ πνπ ζα πξνθχςεη, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ 
εθπηψηνπ πξνκεζεπηή/αλάδνρν. Ο θαηαινγηζκφο απηφο γίλεηαη αθφκε θαη 
ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη λέα πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ, θαηά 
ηα παξαπάλσ νξηδφκελα. ηελ πεξίπησζε απηή, ν ππνινγηζκφο ηνπ 
θαηαινγηδφκελνπ πνζνχ γίλεηαη κε βάζε θάζε ζηνηρείν, θαηά ηελ θξίζε ηνπ 
αξκνδίνπ νξγάλνπ θαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ 
ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 
 Πξνζσξηλφο ή νξηζηηθφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ 

πξνκεζεηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 
Ν.4412/16. Ο απνθιεηζκφο, ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, επηβάιιεηαη 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16. 
 Καηαινγηζκφο ζηνλ πξνκεζεπηή/αλάδνρν πνζνχ ίζνπ έσο θαη κε ην 10% ηεο 

αμίαο ησλ πιηθψλ/ππεξεζηψλ, γηα ηα νπνία θεξχρζεθε έθπησηνο, φηαλ ηνπ 
δφζεθε ην δηθαίσκα λα παξαδψζεη ηα πιηθά/ππεξεζίεο κέρξη ηελ 
πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηεο πξφζθιεζεο, αλεμάξηεηα εάλ 
ηειηθά έθαλε ή φρη ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ. 
 Δίζπξαμε εληφθσο απφ ηνλ έθπησην απφ ηε ζχκβαζε πξνκεζεπηή/αλάδνρν 

απφ πνζφλ πνπ ηπρφλ δηθαηνχηαη λα ιάβεη, είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ απφ 
ηνλ ίδην. Ο ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ 
δηθαηψκαηνο ιήςεο ηνπ πνζνχ πνπ δηθαηνχηαη λα ιάβεη απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή/αλάδνρν κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο θήξπμεο 
ηνπ σο εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην επηηνθίνπ γηα ηφθν 
απφ δηθαηνπξαμία, απφ ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο, 
κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά επηηφθην γηα ηφθν ππεξεκεξίαο.  
 ε πεξίπησζε πνπ ε πξνκήζεηα πιηθνχ/ππεξεζίαο ζε βάξνο εθπηψηνπ 

αλαδφρνπ γίλεηαη κε ηξνπνπνίεζε φξσλ ή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο 
θαηαθχξσζεο, ηεο αλάζεζεο ή ηεο ζχκβαζεο, απφ ηηο νπνίεο θεξχρζεθε 
έθπησηνο, θαηά πεξίπησζε, θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δηαθέξνληνο ζε βάξνο 
ηνπ, ιακβάλεηαη ππφςε ε δηαθνξά πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη απφ ηελ 
ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ φξσλ ή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ε νπνία 
ζπκςεθίδεηαη κε ην πξνο θαηαινγηζκφ πνζφ. 

 Ο θάζε αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί απαξέγθιηηα ηνπο φξνπο θαη ηηο 
απαηηήζεηο νη νπνίεο αλαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε 
(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο), ηνπο φξνπο ηεο πξνζθνξάο 
ηνπ, θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί κεηά ηελ 
θαηαθχξσζε ηνπ έξγνπ. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ζα ππάξρνπλ θπξψζεηο 
φπσο αλαθέξεηαη ζρεηηθά παξαθάησ 

 Ζ παξαθνινχζεζε ηεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο 
πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβή ησλ ζπκβαηηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ε 
ζχληαμε θάζε κήλα ηνπ πξαθηηθνχ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο, 
αλαηίζεηαη ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο, πνπ δηνξίδεηαη 
πξνο ηνχην απφ ην Κ.Κ.Π.Π.Α., θαηά Παξάξηεκα ή θαη Γνκή ηνπ. 

 Γηα θάζε παξάβαζε φξνπ ζχκβαζεο, θαζψο θαη γηα παξάδνζε κε 
ζπκβαηηθψλ πξντφλησλ / ππεξεζηψλ (πνπ δελ είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο) επηβάιιεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή/αλάδνρν πνηληθή ξήηξα, ίζε έσο 
θαη κε ην 5% ηεο ζχκβαζεο θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπή ίζε έσο θαη κε ην 10% 
ηεο ζχκβαζεο, αλάινγα κε ηελ βαξχηεηα ηεο παξάβαζεο, ζχκθσλα κε ηελ 
αλέιεγθηε θξίζε ηνπ Γ.. ε θάζε πεξίπησζε ην Γ.. κπνξεί ηαπηφρξνλα λα 
θαηαγγείιεη ηελ ζχκβαζε θαη λα θεξχμεη έθπησην ηνλ αλάδνρν. 

  Ίιεο νη παξαπάλσ θπξψζεηο επηβάιινληαη απφ ην Γ.. ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. κεηά 
απφ πξνεγνχκελε θιήζε πξνο απνινγία ηνπ αλαδφρνπ θαη αθνχ έρεη ζπληαρζεί 
γηα θάζε πεξίπησζε πξαθηηθφ ηεο, θαηά πεξίπησζε θαη αλά Παξάξηεκα ή Γνκή 
ηνπ ΚΚΠΠΑ, Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο πνπ λα δηαπηζηψλεη 
θαηά ηξφπν επαξθή ηελ παξάβαζε.   
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 Ζ θήξπμε θαηά ηα αλσηέξσ ηνπ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ γίλεηαη απφ ην 
Κ.Κ.Π.Π.Α. αδεκίσο γηα απηφ. 

 Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ θαηαπίπηνπλ ηαπηφρξνλα νη 
πνηληθέο ξήηξεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 Οη παξαπάλσ επηβαιιφκελεο θπξψζεηο επηβάιινληαη αλεμαξηήησο ηεο 
άζθεζεο πνηληθήο δίσμεο θαηά ηνπ πξνκεζεπηή, εάλ ε παξάβαζή ηνπ λα 
απνηειεί θαη αμηφπνηλν αδίθεκα. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7Ο  
ΠΛΖΡΩΜΖ 
 
Ζ πιεξσκή ηνπ αλάδνρνπ ζα γίλεηαη: 
Μεηά ηελ παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ ζχληαμε πξσηνθφιινπ παξαιαβήο απφ ηελ 
αξκφδηα επηηξνπή νξηζηηθήο  παξαιαβήο έξγνπ  ηνπ ΚΚΠΠΑ 
Με ηελ πξνζθφκηζε απφ ηνλ αλάδνρν ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ. 
Με ηελ πξνζθφκηζε φπνησλ άιισλ δηθαηνινγεηηθψλ νξίδεη ε θείκελε λνκνζεζία (π.ρ. 
θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα, Άδεηα ΑΜΟΔ θηι) ή θαη φπνησλ άιισλ 
δεηεζνχλ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 
Με ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο 
αθνχ εγθξηζεί απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα, φπσο πξνβιέπνπλ νη θείκελεο 
δηαηάμεηο θάζε θνξά. 

Ο Αλάδνρνο βαξύλεηαη κε ηηο εμήο θξαηήζεηο: 
α) Κξάηεζε 0,07% (αξ. 375 ηνπ λ.4412/16) επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο 
Φ.Π.Α. ππέξ ηεο Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, Υαξηφζεκν 3% επί 
ηεο αλσηέξσ θξάηεζεο θαη ΟΓΑ Υαξηνζήκνπ 20%. 
β) Κξάηεζε 0,06% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α. ππέξ ηεο Αξρήο 
Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ θαη επί ηεο αλσηέξσ θξάηεζεο 
ραξηφζεκν 3%, ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 20%.  
δ) Ζ εθάζηνηε ηζρχνπζα παξαθξάηεζε θφξνπ. 

            ε) Οπνηαδήπνηε άιιε θξάηεζε ήζειε πξνβιεθζεί απφ ηελ θείκελε 
λνκνζεζία. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 8Ο 
ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ. 
 
Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο χκβαζεο ν πξνκεζεπηήο θαηέζεζε 
ηελ αξηζ.  ………………………………………….    Δγγπεηηθή επηζηνιή ηεο Σξάπεδαο  
…………………    πνζνύ  ……….. € (…………………………………... 
………………………………………………… επξψ).                                   
Ζ αλσηέξσ εγγχεζε επέρεη ζέζε πνηληθήο ξήηξαο θαη ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ πιήξε 
θαλνληθή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαζψο θαη κεηά ηελ 
παξέιεπζε ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο εγγχεζεο ηνπ αξ. 3 ηεο παξνχζαο, φπσο 
νξίδεηαη ζην Ν.4412/16. 
 
 
ΆΡΘΡΟ 9Ο  
ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΗ ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ.  
 

1. Σν Κ.Κ.Π.Π.Α. δηαηεξεί ην δηθαίσκα πξνκήζεηαο ησλ εηδψλ απφ απνζέκαηα 
ηνπ Γεκνζίνπ ή απφ δσξεέο ή απφ απνζέκαηα πνπ θαηέρνπλ νη Οξγαληζκνί 
παξέκβαζεο ηεο Κνηλφηεηαο, ρσξίο λα γελλάηαη αμίσζε απνδεκίσζεο εθ κέξνπο 
ηνπ πξνκεζεπηή. 
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2. Ο αλάδνρνο παξαηηείηαη απφ θάζε αμίσζή ηνπ έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ ή ηεο 
Μνλάδαο ζε πεξίπησζε πξνζσξηλήο νιηθήο ή κεξηθήο αλαζηνιήο ή δηαθνπήο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. γηα νπνηνδήπνηε ιφγν , ή γηα ιφγνπο δεκνζίνπ 
ζπκθέξνληνο. 
3. Ζ ζύκβαζε δύλαηαη λα αλαζεσξεζεί ή ηξνπνπνηεζεί κε ηε ζύκθσλε 
γλώκε θαη ησλ δύν ζπκβαιινκέλσλ, φπσο πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ 
λ.4412/16. 
4. Ζ ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα κνλνκεξψο λα απμήζεη ή θαη λα κεηψζεη ζηνλ 
αλάδνρν ηηο ζπκβαηηθέο πνζφηεηεο/ππεξεζίεο γηα ηελ θάιπςε ηπρφλ εθηάθησλ 
αλαγθψλ, πνπ δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ θαη λα ηνλ εηδνπνηήζεη εγγξάθσο 
κέζα, ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. 
5. Γηα πξφζζεηεο πνζφηεηεο/ππεξεζίεο πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 
δηαθήξπμε θαη δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηα φξηα πνπ ηίζεληαη απφ ην αξ.132 ηνπ 
Ν.4412/2016, αιιά απνβιέπνπλ ζηελ θάιπςε επεηγνπζψλ θαη επηηαθηηθψλ 
αλαγθψλ ησλ πεξηζαιπνκέλσλ θαη θηινμελνπκέλσλ ησλ επί κέξνπο κνλάδσλ ηνπ 
Κέληξνπ, ν αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη νηθνλνκηθνηερληθή πξνζθνξά γηα έγθξηζε, 
εθφζνλ ηνπ δεηεζεί. 
6. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 
ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α., ππνρξενχηαη δε λα 
ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο. 
7. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη, φηαλ θαιείηαη, ζε ππεξεζηαθέο 
ζπλεδξηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πκβαηηθή Τπεξεζία (ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο), 
παξνπζηάδνληαο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ ηπρφλ ηνπ δεηεζνχλ γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ. 
8. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ 
ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 
9. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη ·λσζε/ Κνηλνπξαμία, ηα Μέιε πνπ απνηεινχλ 
ηελ ·λσζε/ Κνηλνπξαμία, ζα είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα έλαληη 
ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ απνξξενπζψλ απφ ηε 
Γηαθήξπμε/Πξνζθνξά/χκβαζε ππνρξεψζεψλ ηνπο. Σπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο 
ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο 
ζρέζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο ιφγνο απαιιαγήο ηνπ ελφο Μέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ Μειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ·ξγνπ. 
10. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη ·λσζε/ Κνηλνπξαμία θαη θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, νπνηαδήπνηε απφ ηα Μέιε ηεο ·λσζεο/ 
Κνηλνπξαμίαο, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο, 
δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα ππφινηπα Μέιε ζπλερίδνπλ λα 
έρνπλ ηελ επζχλε νινθιήξσζεο ηεο χκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. 
11. ε πεξίπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ή ζέζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθήο 
δηαρείξηζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ελφο εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ 
Αλάδνρν, ε χκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη νη απνξξένπζεο απφ ηε χκβαζε 
ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηνπ Αλαδφρνπ, κφλν εθφζνλ απηά είλαη 
ζε ζέζε λα ηηο εθπιεξψζνπλ. Ζ θξίζε γηα ηε δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ή κε ησλ 
φξσλ ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα 
θαηαγγείιεη ηε χκβαζε. Δπίζεο ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο, εμαγνξάο, κεηαβίβαζεο 
ηεο επηρείξεζεο θιπ. θάπνηνπ εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, ε ζπλέρηζε ή 
φρη ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε 
πεξίπησζε ιχζεο ή πηψρεπζεο ηνπ Αλαδφρνπ, φηαλ απηφο απνηειείηαη απφ κία 
εηαηξεία, ή ζέζεο ηεο πεξηνπζίαο απηνχ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ηφηε ε ζχκβαζε 
ιχεηαη απηνδίθαηα απφ ηελ εκέξα επέιεπζεο ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. ε ηέηνηα 
πεξίπησζε θαηαπίπηνπλ ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη νη Δγγπεηηθέο 
Δπηζηνιέο  Καιήο Δθηέιεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε. 
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12. Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη γηα θαλέλα ιφγν λα δηαθφςεη ηελ παξνρή ησλ 
πξντφλησλ ηνπ, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο, νη νπνίεο παξαηίζεληαη 
πεξηνξηζηηθά: 

a.i. Ππξθαγηά  
a.ii. Πιεκκχξα 
a.iii. εηζκφο 
a.iv. Πφιεκνο 

13. Απαγνξεχεηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ή εθρψξεζε κεξηθψο ή νιηθψο ηνπ 
έξγνπ, φπσο θαη ε ππεξγνιαβία (κεξηθψο ή θαη νιηθψο). Μφλε εμαίξεζε απνηειεί 
ε εθρψξεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο (ηνπ αλαδφρνπ δηθαίσκα) ζε 
αλαγλσξηζκέλν Σξαπεδηθφ Ήδξπκα θαη ε αλάζεζε ζε ππεξγνιάβν ηεο εθηέιεζεο 
ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλσλ θαη άθξσο εμεηδηθεπκέλσλ εξγαζηψλ, κφλν κεηά απφ 
αίηεκά ηνπ θαη έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10Ο 
ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ 
 
Ζ παξνχζα πξνκήζεηα δηέπεηαη απφ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη θάζε δηαθνξά πνπ 
ζα πξνθχςεη κεηαμχ ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. θαη ηνπ αλαδφρνπ / πξνκεζεπηή, ε νπνία ζα 
αθνξά ηελ εθηέιεζε, ηελ εθαξκνγή ή γεληθά ηηο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ 
απηή, ζα ιπζεί απφ ηα εδξεχνληα ζηελ Αζήλα αξκφδηα δηθαζηήξηα. 
Ζ ζχκβαζε απηή θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην ζηεξίδεηαη φπσο 
πξνζθνξά, δηαθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο εθηφο θαηαδήισλ 
ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ δηέπεηαη δε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/16 φπσο έρνπλ 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ θαη αθνχ ζπληάρζεθε αλαγλψζηεθε θαη βεβαηψζεθε 
ππνγξάθεθε θαη απφ ηνπο δπν ζπκβαιιφκελνπο ζε ηξία (3) φκνηα πξσηφηππα. Σα δχν 
(2) θξάηεζε ην Κ.Κ.Π.Π.Α., ην δε άιιν έιαβε ν αληηζπκβαιιφκελνο. 

 
 
 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ  

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ  Γ.. ΣΟΤ  Κ.Κ.Π.Π.Α. 
 
 

ΛΗΒΑΝΟ ΗΩΑΝΝΖ 

Γηα ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ 

 
 
 
 
 
 
΅ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ’   
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

 
 
 ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ………………………. 
 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΚΓΟΖ ………………………………………….. 
 ΑΡΗΘΜΟ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟ (Δ ΔΤΡΩ) 
 ΠΡΟ  
 ……………………………………………… 
 ……………………….  Σ.Κ. ……………… 
 

    ·ρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζεο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ……………….€  ππέξ ηεο εηαηξείαο 

………………………. γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο γηα ηελ ΑΓΟΡΑ 

ΣΔΓΝΧΣΖΡΗΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΜΔΑ ΓΤΣΗΚΖ ΑΘΖΝΑ 

ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξ……………. Πξφζθιεζεο Δλδηαθέξνληνο ζαο. 

  Σν παξαπάλσ πνζφλ ηεξνχκε ζηελ δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά 

ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν 

ή κε ηεο απαίηεζεο  κέζα ζε  ηξεηο (3) εκέξεο  απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.      

  ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφλ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 

εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

   Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ επηζηξνθή απηήο. 

  Βεβαηείηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφλ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί 

ζην Γεκφζην θαη Ν.Π.Γ.Γ., ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφλ ηεο παξνχζεο, δελ 

ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο.   
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