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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝ. ΤΠΟΘΕΕΨΝ  Αθήνα, 27/05/2021 

   
ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ  Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. 4344 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ – Ν.Π.Δ.Δ.   
Σαχ. Δ/νση: Αν. Σσόχα 5 Αθήνα, 115 21  ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΜΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΗ  
Σμήμα:           Προμηθειών  ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΝΕΩΝ 
   ΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
Πληροφορίες  1. Εφη Μαρκοζάνε  213 2031 057  ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΕΞΟΤΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
 2. Γρ. Προέδρου  213 2031010  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 25.000,00€  
e-mail:  promithiesky@0280.syzefxis.gov.gr  (θ υπθρεςία δεν υπόκειται ςε ΦΠΑ) 

   ΚΑΕ: 0549 
   (CPV: 80000000-8) 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  

 
ΣΕΦΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΤ 

ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’ 

 

 

ΗΜΕΡΑ: Σετάρτη, 30/06/2021 

 

Ώρα 10.30πμ 

 

 

 

30/06/2021 

ΗΜΕΡΑ: Σετάρτη 

 

Ώρα 11.00πμ 

 

Σο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (Κ.Κ.Π.Π.Α.) έχοντας 

υπόψη: 

Α. Σις διατάξεις, όπως ισχύουν: 

Σου Ν.Δ. 469/74 (ΥΕΚ 204 Α΄) περί του Λογιστικού του Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

1. Σου Ν. 2362/95 (Υ.Ε.Κ. 247/τ.Α΄/27.11.1995) άρθρα 79 – 85 περί Δημοσίου 

Λογιστικού Ελέγχου δαπανών του Κράτους» και άλλες διατάξεις, όπως έχει 

τροποποιηθεί με τον Ν.4270/2014 (143/Α΄) και ισχύει. 

2. Σου Ν.4412/2016 (ΥΕΚ 147/τ.Α/8-8-16) περί δημοσίων συμβάσεων έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Σης παραγράφου Β.δ του άρθρου 1 του Ν.4025/2011 (ΥΕΚ 228/τ.Β΄/2-11-2011) 

«υγχώνευση Μ.Κ.Υ.». 

4. Σου άρθρο 9 του Ν.4052/2012 «Αναδιοργάνωση Τ.Τ. & Κ.Α. και Τπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας». 

5. Σου αρ. 9 του Ν.4109/2013 «Περί κατάργησης και συγχώνευσης νομικών 

προσώπων του δημοσίου» (ΥΕΚ 16/ Α΄ /23-1-2013) όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

6. Σου εδαφίου τ. παρ. 1 άρθρο 55 του Ν. 2238/94 (ΥΕΚ 151/Α/94), όπως έχει 

τροποποιηθεί με τον Ν.4172/2013. 
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7. Σου Ν. 4254/2014 περί μέτρων στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις 

(υποπαράγραφος Σ.5). 

8. Σου Ν.4013/2011 (ΥΕΚ 204/Α΄/15-9-2011) περί «ύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων υμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου δημοσίων 

υμβάσεων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

9. Σου Ν. 4072/2012 (ΥΕΚ 86/Α/2012) Άρθρο 238 «Σροποποίηση διατάξεων για 

την Αρχή Δημοσίων υμβάσεων (Ν.4013/2011)» σύμφωνα με το οποίο θα 

επιβάλλεται κράτηση 0,10% επί της αξίας των συμβάσεων εκτός ΥΠΑ, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

10. Σης παραγράφου Ζ του πρώτου άρθρου του ν. 4152 (ΥΕΚ 107/Α’/9-5-2013) 

περί «Προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 

16/2/2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 

εμπορικές συναλλαγές». 

11. Σου Π.Δ. 80/2016 (ΥΕΚ 145 /Β΄/ 5-8-2016) περί ανάληψης υποχρεώσεων από 

τους διατάκτες.  

12. Σου εδαφίου τ. παρ. 1 άρθρο 55 του Ν.2238/94 (ΥΕΚ 151/Α/94) σύμφωνα με 

το οποίο στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου 4% για την 

προμήθεια υλικών και 8% για την προμήθεια υπηρεσιών, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

13. Σου Π.Δ. 39/2017 (ΥΕΚ 64/Α’/2017) περί κανονισμού εξέτασης προδικαστικών 

προσφυγών.  

Β. Σις κάτωθι αποφάσεις: 

1. Σην υπ’ αριθμ. Δ1/46314/15261/18-11-2019 Απόφαση του Τπ. Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφ. & Πρόνοιας «Περί ορισμού μελών Δ.. στο Κ.Κ.Π.Π.Α.» (ΥΕΚ 

1005/τ.ΤΟΔΔ/28-11-2019), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
2. Σην υπ’ αριθμ. Α2.861/14-8-2013 ΤΑ (ΥΕΚ 2044/Β’/22-8-2013) περί Κανόνων 

Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Τπηρεσιών. 

3. Σην Α2-718/28.7.2014 ΤΑ (ΥΕΚ 2090/Β΄/2014) περί κωδικοποίησης Κανόνων 

Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Τπηρεσιών (Κανόνες 

ΔΙ.Ε.Π.Π.Τ.). 

4. Σην Τ.Α. Δ2/16570/2005 (ΥΕΚ 1306/Β΄/2005) περί κανονισμού αδειών όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

5. Σην υπ’ αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. (ΥΕΚ 3698/Α΄/16-11-2016) 

περί έγκρισης Συποποιημένου Εντύπου Τπεύθυνης Δήλωσης. 

6. Σην υπ’ αριθμ. 10054/2484/8-4-2013 ΤΑ περί εξουσιοδότησης των ΜΚΥ για την 

διενέργεια του συνόλου των διαγωνισμών προμηθειών, υπηρεσιών, εργασιών 

κλπ μέσα στα όρια των προϋπολογισθεισών δαπανών κατά κωδικό αριθμό 

είδους. 

7. Σο άρ. 1 της ΤΑ 429/2020 (ΥΕΚ Β’ 850/13-03-2020) περί τηλεδιάσκεψης. 

8. Σην υπ’ αριθμ. 50η/17ηςυν/13-05-2021 Απόφαση Δ../Κ.Κ.Π.Π.Α. περί έγκρισης 

της σκοπιμότητας και της διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας. 

9. Σην υπ΄ αριθμ. 1070 Απόφαση Ανάληψης Τποχρέωσης (οικ. 4198/25-05-2021) 

με a/a 1228 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών. 
 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Ε Ι  

 

      υνοπτικό διαγωνισμό και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν 

προσφορά, για την εκπαίδευση προσωπικού και φιλοξενουμένων παιδιών και νέων, 
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με αναπηρίες ή χωρίς, στο πλαίσιο της συμπεριληπτικής σεξουαλικής εκπαίδευσης, 

που θα συνοδεύεται από εκπόνηση πρότασης για τον τρόπο υλοποίησης της 

υπηρεσίας. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει 

της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής εντός της προϋπολογισμένης δαπάνης των 

25.000,00€ ευρώ (η υπηρεσία δεν υπόκειται σε ΥΠΑ) που θα αντληθούν από τον ΚΑΕ 

0549,  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1070 δέσμευση.  

CPV 80000000-4. 

 

ΠΡΟΟΥΗ: Καηά ηελ απνζθξάγηζε δελ επηηξέπεηαη  λα παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο ή 

νη λόκηκνη εθπξόζσπνη απηώλ, ιόγσ ησλ κέηξσλ πξόιεςεο ηεο δηαζπνξάο ηνπ ηνύ COVID-

19. Οη ελδηαθεξόκελνη ζα κπνξνύλ λα ιάβνπλ γλώζε ησλ θαθέισλ πξνζθνξώλ κεηά από 

αίηεζή ηνπο ζηε γξακκαηεία ηνπ θνξέα θαη θαζνξηζκό ξαληεβνύ.  

 

 

τοιχεία επικοινωνίας των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π.Α. 

 

1. Παιδόπολη Αγία Βαρβάρα:  

Λεωφ. υγγρού 221, Νέα μύρνη, τηλ.: 213-2046816. 

2. Παιδόπολη Άγιος Ανδρέας: 

Θουκιδίδου 82, Άλιμος,  τηλ: 213-2020910. 

3. Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Βούλας: 

Λεωφ. Κ. Καραμανλή 2,  Βούλα, τηλ: 213-2007905. 

4. Δομή Δραπετσώνας (ανήκει στο ΠΑΑΠΑ-ΒΟΤΛΑ): 

Κουντουριώτου κ’ Παπαφλέσσα, Δραπετσώνα. 

 5. Δομή οδού Κρυστάλλη (ανήκει στο ΠΑΑΠΑ-ΒΟΤΛΑ): 

Κρυστάλλη 65, Βύρωνας. 

6. Δομή οδού Υιντίου (ανήκει στο ΠΑΑΠΑ-ΒΟΤΛΑ): 

Υιντίου19, Πατήσια. 

7. Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο Πειραιά –«Μιχαλήνειο» 

Ακτή Κουντουριώτου 3, Πειραιάς, τηλ: 213-2046939. 

 

I. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί σε προθεσμία τουλάχιστον 

δέκα ημερών (10) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης 

στο ΚΗΜΔΗ σύμφωνα με το αρ. 121 του Ν.4412/16. 

II. Προσφορές θα υποβληθούν για το σύνολο της ζητούμενης υπηρεσίας, 

σύμφωνα με το Παράρτημα Α’. 

III. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους για 

εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη 

της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών. Η ισχύς της προσφοράς 

μπορεί να παρατείνεται, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή για 

ακόμα 120 ημέρες. 

IV. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα 

είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 
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V. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. 

VI. Η αποσφράγιση των υποψηφιοτήτων και η αξιολόγησή τους γίνεται από τα 

αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής («Επιτροπή Αποσφράγισης & 

Αξιολόγησης»). 

VII. Μετά την υποβολή και αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, 

τροποποιήσεις ή αποκρούσεις ή ενστάσεις ή προσφυγές κατά των όρων της 

διακήρυξης δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

VIII. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί 

προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας 

Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού (παρ. 2 αρ.22 

Ν.4412/16). 

IX. Σο ΣΕΤΔ και όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα, 

μπορούν να υπογράφονται έως και δέκα (10) ημέρες πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών, και να αφορούν την συγκεκριμένη 

πρόσκληση (αρ. 79Α παρ.4 ν. 4412/2016). Δεν απατείται θεώρησή τους.  

X. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητεί από προσφέροντες και 

υποψηφίους, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, 

να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την 

ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας (παρ. 5 αρ.79 ν.4412/16). 

XI. Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι οικείες διατάξεις 

όπως έχουν μέχρι σήμερα τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τους νόμους, τα 

προεδρικά διατάγματα και τις υπουργικές αποφάσεις που έχουν προαναφερθεί 

στην παρούσα διακήρυξη, τα οποία θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες 

στην πρόκληση και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. 

XII. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα συνημμένα 

παραρτήματα που θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής ως 

εξής: 

 
1. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ -ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄  - ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ  

2. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ -ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ  ΕΚΣΕΛΕΗ  

3. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ΄ - ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΜΒΑΗ 

4. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ε΄ - ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ 

 
Εσωτερική Διανομή: 

1.Γρ. διευθύνσεως. 

2. Γρ. Προμηθειών. 
 

 Η ΤΝΣΑΞΑΑ  Ο ΤΝΣΟΝΙΣΗ ΣΨΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..  
 ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΣΟΤ 

ΚΚΠΠΑ 

ΣΟΤ Κ.Κ.Π.Π.Α. 

   

   

ΕΤΣ. ΜΑΡΚΟΖΑΝΕ ΓΙΨΡΓΟ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΙΨΑΝΝΗ ΛΙΒΑΝΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

 

Άρθρο 1ο 

Δικαίωμα συμμετοχής, Προσόντα και Δικαιολογητικά συμμετοχής. 

 

σοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να 

υποβάλλουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και 

την ημέρα και ώρα αποσφράγισης (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά 

κατατίθενται ή αποστέλλονται).  

Δε θα ληφθούν υπ’ όψη προσφορές που ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά 

δεν έφτασαν στο Γραφείο Προμηθειών του Κ.Κ.Π.Π.Α. έγκαιρα. 

  

1.ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ στον διαγωνισμό έχουν: 

1. Υυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, με δυνατότητα 

έκδοσης νομίμων παραστατικών τίτλων βάσει ΚΒ. 

2. υνεταιρισμοί, συμπράξεις, κοινοπραξίες και ενώσεις φυσικών ή και 

νομικών προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν 

ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η 

επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο, εάν 

κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφ’ όσον η λήψη ορισμένης νομικής 

μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.  

την προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 

είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. 

Οποιαδήποτε μεταβολή στη σύνθεση και τα ποσοστά συμμετοχής της 

ένωσης ή της κοινοπραξίας, θα πρέπει να γνωστοποιηθεί αρμοδίως στον 

Υορέα . 

ε κάθε περίπτωση τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνονται 

έκαστο, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για 

την προμήθεια του είδους. 

 

 

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ (αρ. 73,74 & 79 ν.4412/16 και υπ’ αριθμ. 

158 & 161/2016 Αποφάσεις της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

υμβάσεων (ΥΕΚ Β/3698/16-11-16 και ΨΦ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΗ αντίστοιχα). 

 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν μαζί με την 

προσφορά τους, τα εξής, επί ποινή απόρριψης, δικαιολογητικά: 

 

 

Α.  ΕΛΛΗΝΕ ΠΟΛΙΣΕ - ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΟΛΙΣΕ 

1. Τποχρεωτικά (υπ’ αριθμ. 161/2016 Απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ.) τo 

Συποποιημένο Έντυπο Τπεύθυνης Δήλωσης (ΣΕΤΔ) της υπ’ αριθμ. 

158/2016 Απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. του άρθρου 79 του Ν. 

4412/2016. 
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i. «Συποποιημένο Έντυπο Τπεύθυνης Δήλωσης»: 

Πρόκειται για μια υπεύθυνη δήλωση της καταλληλότητας, της 

οικονομικής κατάστασης και των ικανοτήτων των επιχειρήσεων, η 

οποία χρησιμοποιείται ως προκαταρκτικό αποδεικτικό σε όλες τις 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν υπερβαίνουν 

το κατώτατο όριο της ΕΕ σύμφωνα με την 158/2016 Απόφασης της 

ΕΑΑΔΗΤ. Η υπεύθυνη δήλωση επιτρέπει στις συμμετέχουσες 

εταιρείες ή άλλους οικονομικούς φορείς να αποδείξουν ότι: 

• δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις για τις οποίες 

πρέπει ή είναι δυνατόν να αποκλειστούν από τη σύναψη 

δημόσιας σύμβασης. 

• πληρούν τα συναφή κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. 

ii. Μόνον ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τα 

πιστοποιητικά που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή ως 

αποδεικτικά στοιχεία. Από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες 

ενδέχεται να ζητηθούν ορισμένα ή όλα τα έγγραφα σε περιπτώσεις 

αμφιβολιών. ε περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος παρέχει 

τους συνδέσμους για τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία στα 

αντίστοιχα μητρώα, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να έχει άμεση 

πρόσβαση από εκεί. Ειδικότερα, με βάση την παρ. 6 του άρθρου 

79 του ν.4412/2016, οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να 

υποβάλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία όταν η 

αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 

πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω 

πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος-

μέλος της Ένωσης. Σο ΣΕΤΔ δεν περιλαμβάνει τεχνικές 

προδιαγραφές. Καλύπτει μόνο τους όρους συμμετοχής 

(προεπιλογή) από πλευράς κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής. 

Πέραν αυτών η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητεί 

από προσφέροντες και υποψηφίους, σε οποιοδήποτε χρονικό 

σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή 

ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 

διεξαγωγή της διαδικασίας (παρ. 5 του αρ. 79 του ν.4412/16). 

iii. Οδηγίες συμπλήρωσης του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης 

δήλωσης 

 Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την 

προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο ΣΕΤΔ όπως 

αυτό έχει οριστεί από την αναθέτουσα αρχή στη διακήρυξη 

στο Παράρτημα Σ’. Κατά τα λοιπά ισχύουν ότι προβλέπει το 

Παράρτημα Α’ της υπ’ αριθμ. 158/2016 Απόφαση της 

Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. (ΥΕΚ 3698/Α΄/16-11-2016) περί έγκρισης 

Συποποιημένου Εντύπου Τπεύθυνης Δήλωσης.  

 Ειδικά στο μέρος IV «Κριτήρια επιλογής» ο κάθε υποψήφιος 

θα συμπληρώσει μόνο την «Γενική ένδειξη για όλα τα 

κριτήρια επιλογής». 

 

Β. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΨΠΑ 

1. Σα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου Α. Έλληνες πολίτες – 

Αλλοδαποί πολίτες. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες υπεύθυνες 

δηλώσεις ή το ΣΕΤΔ υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις 

περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο, στις 





 

7 
 

περιπτώσεις Α.Ε. Είναι όμως δυνατή, η υποβολή του ΣΕΤΔ με μόνη την 

υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα 

για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

 

Γ. ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ  

 Σα δικαιολογητικά που προβλέπονται ανωτέρω.  

Διευκρινίζεται ότι: οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις ή το 

ΣΕΤΔ υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.. του συνεταιρισμού. 

 

Δ. ΕΝΨΕΙ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΨΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

 Σα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε 

προμηθευτή ή και πάροχο υπηρεσιών, που συμμετέχει στην ένωση. Επιπλέον:  

 Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, νόμιμα θεωρημένη για το 

γνήσιο της υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το 

αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες, ή το 

μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου 

της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας 

Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει. 

 

-Η ένωση υποψήφιων αναδόχων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία 

υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους αναδόχους που αποτελούν 

την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με 

συμβολαιογραφική πράξη. την προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της 

ένωσης υποψήφιων αναδόχων. 

-Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις 

ολόκληρο. ε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της 

προμήθειας/υπηρεσίας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 

εκτέλεσης της σύμβασης.  

-ε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρα 

βία, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της 

ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη 

συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την 

ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο 

εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την 

ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Σα 

υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να 

προτείνουν αντικατάσταση, η οποία εγκρίνεται από το Δ.. του Κ.Κ.Π.Π.Α. 

 

ΠΕΡΙΠΣΨΗ ΜΗ ΕΚΔΟΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΨΝ.  

ε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή 

πιστοποιητικό, από τα απαιτούμενα τις διακήρυξης ή που αυτό δεν 

καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ή όποιες περιπτώσεις 

αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται 

από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου από υπεύθυνη δήλωση 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής ή 
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προέλευσης (αρ. 80 ν.4412/16). Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω 

κατηγορίες υποψηφίων. 

 

 

Άρθρο 2ο 

Κατάρτιση- Τποβολή προσφορών (αρ. 92, 93, 94 ν. 4412/2016). 

 

Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά 

σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη «ΠΡΟΥΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

β. Ο πλήρης τίτλος της Τπηρεσίας: 

 «ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ». 

γ Ο αριθμός της πρόσκλησης. 

δ. Η ημερομηνία αποσφράγισης. 

ε. Σα στοιχεία του αποστολέα. 

 

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά 

με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα 3 σφραγισμένοι υποφάκελοι ως 

εξής: 

 

α.-Υάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά»: 

Σα ζητούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 1 της παρούσης. 

 

β.-Υάκελος με την ένδειξη «Σεχνική προσφορά»: 

 τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να υπάρχει έγγραφο του 

προσφέροντος (κατά προτίμηση με το λογότυπο της εταιρείας) με τίτλο 

«Σεχνική προσφορά» στο οποίο θα υπάρχει επί ποινή απόρριψης: 

Α) Έγγραφο με την περιγραφή της υπηρεσίας εκπαίδευσης κατά το 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’ της παρούσης, το οποίο  θα υπογράφεται  από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο και θα σφραγίζεται με τη σφραγίδα της εταιρείας. 

Β) Πρόταση υλοποίησης της εκπαίδευσης στο πλαίσιο της σεξουαλικής 

αγωγής. 

Γ) Κατάλογος στον οποίο να αναφέρονται τουλάχιστον δύο (2) αναθέσεις 

παρομοίου περιεχομένου, σε συναφείς ομάδες, από όπου θα αποδεικνύεται η 

εμπειρία του υποψηφίου. 

Δ) Κατάλογος της ομάδας έργου ο οποίος θα περιλαμβάνει βιογραφικά 

στοιχεία και αντίγραφα πτυχίων.  

Ε) βεβαιώσεις για την απόδειξη της εμπειρίας της ομάδας έργου σε 

συναφείς ομάδες. 

 

Γ) Τπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), 

του προσφέροντος, υπογεγραμμένη, χωρίς θεώρηση, όπου θα δηλώνεται: 

i. Η εγγραφή του στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

(εφόσον απαιτείται η εγγραφή του από την κείμενη νομοθεσία), 

από το οποίο να προκύπτει ότι μπορεί να παράσχει την σχετική 

υπηρεσία ή προμήθεια. 

ii. Ο χρόνος παράδοσης σε ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα 

ανάθεσης, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 7 του παρόντος. 

τι διαθέτει το απαιτούμενο έμπειρο προσωπικό για την 

υλοποίηση της υπηρεσίας. 
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iii. Ότι έχει λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών (ατόμων και 

χώρων) και θα εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις του σε 

πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας. 

iv. Ότι υπάρχουν ή ότι δεν υπάρχουν αποκλίσεις ή 

διαφοροποιήσεις από τα καθοριζόμενα στις τεχνικές 

προδιαγραφές της Διακήρυξης. 

Εφόσον δηλώνεται ότι υπάρχουν αποκλίσεις ή διαφοροποιήσεις 

από τα καθοριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της 

Διακήρυξης, αυτές πρέπει να περιγράφονται με ξεχωριστή 

αναφορά στην τεχνική προσφορά, ώστε να αξιολογηθούν από 

την αρμόδια επιτροπή. 

v. τι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και 

έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 &103 

του Ν.4412/16, που απαιτούνται κατά το στάδιο της 

κατακύρωσης και σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του ίδιο άρθρου και του άρθρου 8 της 

παρούσας, εφόσον κατακυρωθεί υπέρ του η ανάθεση. 

vi. τι μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή 

αίτησης συμμετοχής δεν του έχουν επιβληθεί: α) τρεις (3) πράξεις 

επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 

ώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 

απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως 

«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες 

προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, 

ή β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του ώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 

αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο 

(2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό α΄ και β΄ κυρώσεις πρέπει να 

έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ (αρ. 39 του ν. 

4488/2017 (ΥΕΚ 137/Α’/13-9-2017. 

vii. τι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους 

της παρούσας διακήρυξης. 

viii. τι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης ή ένστασής 

του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του Κ.Κ.Π.Π.Α. για 

αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση του παρόντος διαγωνισμού. 

ix. τι μπορεί να εκδώσει παραστατικά νομίμων τίτλων βάσει ΚΒ.  

x. τι η προσφορά του ισχύει για τουλάχιστον 120 ημέρες. 

 

- Τπόχρεοι των υπευθύνων δηλώσεων είναι , κατά περίπτωση: 

- Για τις Ο.Ε. , Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. ͢   οι διαχειριστές 

- Για τις Α.Ε. ͢   ο Πρόεδρος του Δ.. και ο Διευθύνων ύμβουλος 

- ε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου ͢   οι νόμιμοι 

εκπρόσωποί του. 

 

γ.- Υάκελος με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά» (αρ. 95 ν. 4412/2016). 

 

 

Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου θα είναι διαμορφωμένη ως εξής: 
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ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΦΕΡΌΜΕΝΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 

  

  

 

 Λάβακε πιήξε γλώζε   ησλ εηδηθώλ ζπλζεθώλ. 
 Λάβακε πιήξε γλώζε ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο ηελ νπνία απνδερόκαζηε 

πιήξσο. 
 Λάβακε πιήξε γλώζε όισλ ησλ όξσλ ηεο νηθείαο πξόζθιεζεο ηνπο νπνίνπο 

απνδερόκαζηε πιήξσο. 
 Χξόλνο παξάδνζεο / εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ / ηεο ππεξεζίαο ή πξνκήζεηαο: 

όπσο νξίδεη νηθεία πξόζθιεζε. 
Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

 

 

Περαιτέρω ισχύουν τα ακόλουθα: 

1. Η τιμή που θα δοθεί θα ανταποκρίνεται πλήρως στην υλοποίηση της 

υπηρεσίας όπως αυτή θα παρουσιάζεται στην τεχνική μελέτη του 

υποψηφίου. Η προσφερόμενη τιμή δεν μπορεί να αναφέρεται σε μέρος 

της ζητούμενης υπηρεσίας. 

2. Σο τίμημα της προσφοράς κάθε υποψήφιου προμηθευτή θα δοθεί με μια 

συνολική τιμή σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος 

Β’. Η αναγραφή της τιμής να γίνεται μέχρι δύο (2) δεκαδικά ψηφία. την 

τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε 

άλλη επιβάρυνση εκτός από τον αναλογούντα Υ.Π.Α.   
3. τις περιπτώσεις στις οποίες τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιμή 

βρίσκονται χαρακτηριστικά πέρα από τις τιμές που προσφέρονται στην 

αγορά (ακραίες περιπτώσεις) αυτές δεν υπολογίζονται στην διαμόρφωση 

της μέσης τιμής, αλλά λαμβάνεται υπόψη η αμέσως προηγούμενη τιμή ( 

ανώτερη ή κατώτερη). 

4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 

τιμή, η προσφορά απορρίπτεται με απόφαση του αρμοδίου, για τη 

διοίκηση του φορέα, οργάνου.  

5. Ο προσφέρων υποχρεούται με την προσφορά του να δηλώσει το 

ποσοστό ΥΠΑ επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. 

6. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

7. Αποκλείεται αναθεώρηση της τιμής της προσφοράς και οποιαδήποτε 

οικονομική αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου βάσει της 

προσφοράς του και των τιμών της  κατακύρωσης και της σύμβασης που 

θα υπογραφεί. 

8. Η προσφορά απορρίπτεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι 

εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή 

εμπορίας του προϊόντος (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν 

είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. 

9. Ο Υορέας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες 

στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε 
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προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν. Η ευθύνη όμως για την 

ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

10. ε περίπτωση που δεν παρασχεθούν τα ανωτέρω στοιχεία, διακόπτεται η 

αξιολόγηση της συγκεκριμένης προσφοράς, η οποία χαρακτηρίζεται 

πλέον ως απαράδεκτη. 

11. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την 

οριστική παραλαβή της υπηρεσίας. Αποκλείεται οποιαδήποτε 

αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του 

προμηθευτή πέραν του αντίτιμου των υλικών που θα προμηθεύσει βάσει 

των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλαβή της 

υπηρεσίας και την αποπληρωμή τους. 

12. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την 

παρούσα διακήρυξη/σύμβαση αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο ο 

οποίος και οφείλει να  εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα αφετέρου δεν 

δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε 

πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το Κ.Κ.Π.Π.Α. 

13. Κατά τα λοιπά οι προσφορές μπορούν να απορριφθούν εφόσον ισχύουν 

ένας ή περισσότεροι λόγοι που αναφέρονται στο αρ. 91 του ν.4412/16.   

 

 

Άρθρο 3ο 

Κριτήρια ανάθεσης - Αξιολόγηση προσφορών 

 

Σο κριτήριο για την κατακύρωση και την τελική επιλογή του αναδόχου είναι η 

πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής 

εντός της προϋπολογισμένης δαπάνης των 25.00,00€ ευρώ. Η υπηρεσία 

δεν υπόκειται σε ΥΠΑ. 

 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω 

στοιχεία: 

1. Η εμπειρία του υποψηφίου αναδόχου. 

2. Η αποδεδειγμένη εμπειρία της ομάδας έργου σε συναφείς ομάδες 

(πτυχία, βεβαιώσεις εκπαίδευσης). 

3. Η πρόταση υλοποίησης της εκπαίδευσης (σχεδιασμός 

εκπαίδευσης, ανάλυση εκπαιδευτικών ενοτήτων, μεθοδολογία, 

δείκτες αξιολόγησης της εκπαιδευτικής παρέμβασης), 

όπως απεικονίζεται στον πίνακα κριτηρίων και βαρύτητας που ακολουθεί.  

 

Η τελική κρίση των προσφορών (R ) θα γίνει με βάση το λόγο:  

R= T/B 

όπου Σ = τιμή προσφοράς και Β = υνολική βαθμολογία προσφοράς. 

Ο υπολογισμός της υνολικής Βαθμολογίας Προσφοράς (Β) θα γίνει 

βάσει του πίνακα κριτηρίων και βαρύτητας που ακολουθεί. 

Η συνολική βαθμολογία καθορίζεται σε 100βαθμούς  για τις περιπτώσεις 

που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης.  Η βαθμολογία αυτή 

αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι 

απαιτήσεις της διακήρυξης.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του 

επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το 

οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία και η συνολική βαθμολογία 
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της κάθε Προσφοράς (Β) είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών 

όλων των κριτηρίων. 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 Κριτήριο Βαθμολογίας Τποψήφιων Αναδόχων υντελεστής 

Βαρύτητας 

Βαθμολογία 

 

Α 

 

ΟΡΓΑΝΨΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

 

 

40% 

 

Α1 χήμα  οργάνωσης και υλοποίησης του Έργου 

(Ομάδα Έργου) 

10%  

Α2 Σεχνογνωσία και Εμπειρία της Ομάδας Έργου 30%  

 

Β 

 

ΚΑΛΤΧΗ ΣΙΘΕΜΕΝΨΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΨΝ & 

ΑΠΑΙΣΗΕΨΝ ΓΙΑ ΣΙ ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 

 

 

60% 

 

Β1 
Παρουσίαση περιεχομένου των θεματικών ενοτήτων 

15%  

Β2 Μεθοδολογία υλοποίησης και περιγραφή των 

εξειδικευμένων εργαλείων για την υλοποίηση του 

έργου (ενδεικτικά: οργάνωση, εργαλεία, υλικό προς 

χρήση και υλικό που θα παραμείνει στο φορέα για 

ιδία χρήση) 

 

 

35% 

 

Β3 Φρονοδιάγραμμα – Υάσεις του έργου – Παραδοτέα 

(δείκτες αξιολόγησης της εκπαιδευτικής παρέμβασης) 

10%  

 
ΤΝΟΛΟ 100% 100-110 

 

Αξιολόγηση προσφορών 

1. Για την επιλογή του μειοδότη λαμβάνονται υπόψη μόνο οι προσφορές 

που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς 

όρους της διακήρυξης. Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων θα 

λαμβάνεται υπόψη και τυχόν προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά του 

αναδόχου. 

2. Δεν παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς μόνο για μέρος 

της παρεχόμενης υπηρεσίας όπως αυτή αναφέρεται στις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσης. 

3. Η Επιτροπή αποσφράγισης μετά το τέλος διεξαγωγής της διαδικασίας 

(αποσφράγιση και αξιολόγηση), συντάσσει πρακτικό με το οποίο μπορεί 

να προτείνει σχετικά στο Δ.. του Κ.Κ.Π.Π. Αττικής: 

Α. Σην κατακύρωση της προμήθειας με ανάδειξη προσωρινού μειοδότη. 

Β. Ση ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την 

επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών 

προδιαγραφών. 

Γ. Ση ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την απ΄ 

ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας. 
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Δ. Οποιαδήποτε άλλη πρόταση θεωρεί απαραίτητη να διατυπωθεί στο 

πρακτικό πάντα με αιτιολογημένη απόφασή της. 

Ε. την περίπτωση ισότιμων ή ισοδύναμων προσφορών, ο ανάδοχος 

επιλέγεται με κλήρωση σύμφωνα με το αρ. 90 του ν.4412/16. 

4. Η κατακύρωση του αποτελέσματος της υποβολής προσφορών θα 

γίνει από το Διοικητικό υμβούλιο του Υορέα το οποίο μπορεί να 

αποφασίσει την κατακύρωση ή την επανάληψη αυτού, εάν κρίνει το 

αποτέλεσμα ασύμφορο, χωρίς καμιά αξίωση ή απαίτηση του αναδόχου. 

5. Σο αποτέλεσμα θα ανακοινωθεί εγγράφως στους υποψηφίους. Η 

ανακοίνωση της κατακύρωσης γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν.4412/16. 

6. Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης 

κατακύρωσης, ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η 

προμήθεια, καλείται να προσκομίσει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής κλήσης, τα προβλεπόμενα 

δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσης. 

7. Εάν ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να 

υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του 

Διοικητικού υμβουλίου του Κ.Κ.Π.Π.Α., ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του 

Ν.4412/16. 

 

 

Άρθρο 4° 

Διοικητικές προσφυγές – Ενστάσεις (αρ. 127 ν.4412/16). 

 

Ένσταση επιτρέπεται κατά της παρούσης ή κατά της νομιμότητας της 

παρούσης έως και την κατακυρωτική απόφαση, εντός πέντε (5) ημερών από 

την κοινοποίηση της πράξης ή από την συντέλεση της παράλειψης ή πέντε (5) 

ημέρες πριν την λήξη υποβολής προσφορών (στην περίπτωση ένστασης 

κατά της προκήρυξης). Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε 

άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους δεν γίνονται δεκτές. Κατά τα 

λοιπά, για τους λόγους, την προθεσμία, το ύψος του παραβόλου και τη 

διαδικασία υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα οριζόμενα στο 

άρθρο 127 του Ν.4412/16, και λοιπές σχετικές διατάξεις. 

 

 

Άρθρο 5ο 

Αποσφράγιση προσφορών και ανακοίνωση τιμών. 

I. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό 

αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από προηγούμενη 

γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

οργάνου. 

II. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου 

οργάνου για την αξιολόγηση, ουσιώδες αποκλίσεις από τους όρους 

και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι 

παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε 

θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές. 
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III. Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών 

προδιαγραφών που έχουν χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη ως 

απαράβατοι όροι, είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και οδηγούν σε 

απόρριψη των προσφορών. Κατά τα λοιπά οι προσφορές μπορούν να 

απορριφθούν εφόσον ισχύουν ένας ή περισσότεροι λόγοι που 

αναφέρονται στο αρ. 91 του ν.4412/16.   

IV. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης μετά την 

έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά 

παραδίδονται στην Τπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. 

V. σοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω να παρευρίσκονται στη 

διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, δεν μπορούν να 

παρευρεθούν, λόγω του ιού COVID-19. Ψστόσο, μπορούν να λάβουν 

γνώση των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό καθώς επίσης και των 

τιμών που προσφέρθηκαν κατά την αποσφράγιση των προσφορών, 

κάνοντας αίτηση στη γραμματεία του φορέα και ζητώντας να οριστεί 

ημερομηνία και ώρα επίσκεψης. ε περίπτωση που ο δικαιούμενος δεν 

παραστάθηκε, λαμβάνει γνώση σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο 

Ν.4412/16. 

VIII. Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ηµέρα και αν δεν επαρκέσει ο 

χρόνος σε επόµενη συνεδρίαση της Επιτροπής.  

IX. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την 

έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά 

παραδίδονται στην Τπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.  

 

- Σα δικαιολογητικά θα ελεγχθούν με τη σειρά που αναγράφονται στην 

παρούσα πρόσκληση (αρ. 1 και 2). 

Η επιτροπή αποσφραγίζει τον φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής των 

υποψηφίων, μονογράφει την πρώτη σελίδα τους και τα ελέγχει. Εάν είναι 

πλήρη, τότε ελέγχονται τα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς.  

-Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, 

συνεχίζουν προς αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών μόνο οι 

προσφορές που κρίθηκαν αποδεκτές, από το παραπάνω αρμόδιο 

όργανο. 

Εφόσον δεν επαρκέσει ο χρόνος για να ολοκληρωθεί η 

διαδικασία την ίδια ημέρα, η επιτροπή διενέργειας προβαίνει στη 

σύνταξη Πρακτικού με καταχώρηση αυτών που υπέβαλαν προσφορά 

και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, με την αιτιολογημένη αποδοχή 

ή την αιτιολογηµένη απόρριψη των Δικαιολογητικών ή των Σεχνικών 

Προσφορών των συµµετεχόντων ξεχωριστά, το οποίο πρακτικό 

υπογράφει.  

  

 

Αποσφράγιση φακέλου Οικονοµικής Προσφοράς, έλεγχος και αξιολόγηση 

των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων. σες προσφορές δεν 

κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται / ελέγχονται.  

1. Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά 

χαµηλές δύναται να ζητηθεί από τον προσφέροντα έγγραφη 

αιτιολόγηση της Οικονοµικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά µε την 

οικονοµία της µεθόδου /τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις /τις εξαιρετικά 

ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος θα παράσχει την 

υπηρεσία / την πρωτοτυπία της προτεινόµενης λύσης). Εάν και 





 

15 
 

µετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες 

τιµές κριθούν ως υπερβολικά χαµηλές, η προσφορά θα 

απορρίπτεται (αρ. 88 του ν. 4412/2016). 

2. Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού 

µπορεί να επικοινωνεί γραπτά µε τους υποψηφίους και να θέτει 

διευκρινιστικές ερωτήσεις. ∆ιευκρινίσεις που δίδονται αυτοβούλως 

από τους συµµετέχοντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής των Προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και 

απορρίπτονται. 

3. το τέλος της διαδικασίας και µε την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 

των οικονοµικών προσφορών η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού 

συμπληρώνει το πρακτικό με το οποίο αναδεικνύει την προσφορά 

µε τη συμφερότερη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας-τιμής. 

4. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής επί του Πρακτικού 

αξιολόγησης κοινοποιείται στους συµµετέχοντες σύμφωνα με τον 

ν.4412/16. 

 

 

Άρθρο 6ο 

Δικαιολογητικά (κατακύρωσης) που υποβάλλονται με την υπογραφή της 

σύμβασης κατακύρωσης  (αρ. 80 κ’ 103, Ν.4412/16) 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται 

να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν (αρ. 103 

Ν.4412/16), οφείλει να υποβάλει, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στη 

γραμματεία του φορέα (Αν. Σσόχα 5, Αμπελόκηποι) τα κάτωθι έγγραφα και 

δικαιολογητικά, τα οποία  ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο 

άρθρο 5 της παρούσης: 
8.1.    Οι Έλληνες πολίτες: 

8.1.1  Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν 

από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο 

να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση για τα αδικήματα της παρ. 1 του αρ.73 του Ν.4412/2016 όπως 

επίσης δεν έχουν καταδικαστεί, για κάποιο από τα αδικήματα του 

Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από 

τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας.  

8.1.2 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου τριμήνου πριν από την υποβολή του, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, καθώς και δεν τελούν σε κάποια από τις 

διαδικασίες ή καταστάσεις του εδ. β’ της παρ.4 του αρ. 73 του Ν.4412/16. 

8.1.3 Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι τόσο 

κατά την υποβολή του (ως δικαιολογητικό μειοδότη), όσο και κατά την 

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους, είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, 

τόσο κύριας όσο και επικουρικής (η υποχρέωση αυτή περί ασφαλιστικής 
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ενημερότητας για την περίπτωση των νομικών προσώπων αφορά μόνο 

τα ίδια τα νομικά πρόσωπα και όχι τα μέλη της διοίκησης ή των εταίρων 

ατομικά (τΕ ΕΑ 865/2005, Πρ. Ε’ Κλ. Ε 412/2007)) και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

8.1.4 Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, όπως αυτή 

προβλέπεται και περιγράφεται στο αρ. 6 της παρούσης.  

8.1.5 Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού μητρώου (εφόσον απαιτείται 

η εγγραφή τους από τις κείμενες διατάξεις), με το οποίο θα πιστοποιείται 

αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους από το 

οποίο να προκύπτει ότι μπορούν να παράσχουν την σχετική υπηρεσία ή 

προμήθεια, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του (παρ. 2 αρ. 75 Ν. 

4412/2016).  

8.1.6  Υωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης ή άλλο μη 

επεξεργάσιμο έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός ΙΒΑΝ του 

λογαριασμού του αρμόδιου για είσπραξη. 

8.1.7 Για την απόδειξη των δηλωθέντων στην Τπεύθυνη Δήλωση περί μη 

επιβολής προστίμων από το ΕΠΕ (αρ., παρ. 4 του Παραρτ. Α’) 

προσκόμιση υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία να δηλώνονται οι πράξεις 

επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού 

φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 

λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. 

 

8.2.Σα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:  

8.2.1 Σα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου 8.1.  

8.2.2 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου τριμήνου, πριν από την υποβολή του από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, 

όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990 (A΄101), 

όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (η τελευταία 

περίπτωση για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν 

υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των 

ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (η 

τελευταία περίπτωση για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

    Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά 

της εκκαθάρισης της περίπτωσης 8.3.2, εκδίδονται όσον αφορά την 

κοινή εκκαθάριση, από την αρμόδια προς τούτο Τπηρεσία στο μητρώο 

της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E. ή , 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του Κ.Ν. 

2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά την ειδική 

εκκαθάριση του Ν.1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο 

Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική 

εκκαθάριση, εφόσον τούτο προβλέπεται.  

Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών 

Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το 

πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του 

Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό 

επιχείρησης.  

8.2.3  λα τα νομιμοποιητικά έγγραφα για την απόδειξη της 

εκπροσώπησης της εταιρείας (η εκπροσώπηση θα πρέπει να ταυτίζεται 
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με το άτομο που υπογράφει το ΣΕΤΔ, τις υπόλοιπες υπεύθυνες δηλώσεις 

και γενικά όλα τα έγγραφα της προσφοράς που απαιτούν υπογραφή 

από το άτομο που εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπογραφή του τον 

οικονομικό φορέα, τόσο κατά την υποβολή της προσφοράς, όσο και 

κατά την υπογραφή της σύμβασης) και της εξουσίας έκδοσης 

παραστατικού εκπροσώπησης. υγκεκριμένα: 

 Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου 

Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή Ιδιωτική 

Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.): 

 Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ που να αποδεικνύει την νόμιμη 

σύσταση της εταιρείας και προβλέπεται από τις εκάστοτε 

διατάξεις. 

 Πιστοποιητικό εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ απ’ όπου να 

προκύπτει η εκπροσώπησή της ή εν ελλείψει πιστοποιητικό 

εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ. 

 Τπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 

(Α’ 75) χωρίς θεώρηση, του νομίμου εκπροσώπου ότι τα 

όργανα εκπροσώπησης της εταιρείας είναι αυτά που 

αναφέρονται στο πιστοποιητικό εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ. 

 Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής 

εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): 

 Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο 

(σύμφωνα με τον Ν.4250/14) του συμφωνητικού σύστασης 

της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς 

και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρίας. 

 Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την 

αρμόδια αρχή.  

 

 

-ε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω 

δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

- λα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται πρωτότυπα ή απλά 

φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τον νόμο 4250/2014, όλα δε τα ξενόγλωσσα και 

νομίμως μεταφρασμένα (μπορεί να είναι και από δικηγόρο). Σα ιδιωτικά 

έγγραφα υποβάλλονται συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωσή περί της 

ακρίβειάς τους και χωρίς θεώρηση. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω (πχ 

μη αναφορά, ασαφής ή εσφαλμένη αναφορά) μπορεί να επιφέρει την ποινή 

του αποκλεισμού. 

 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του 

παρόντος άρθρου (8) της διακήρυξης, συνιστά λόγο αποκλεισμού του 

αναδόχου  από τον διαγωνισμό. 

-Αμέσως μετά την ανωτέρω αποσφράγιση, όσοι συμμετέχοντες στο 

διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν γνώση των υποβληθέντων 

δικαιολογητικών, μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου 

«Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». Μετά από σχετικό έλεγχο των 

προσκομισθέντων δικαιολογητικών και εγγράφων, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο αρ. 103 του Ν.4412/16 και εφόσον διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι 

διατάξεις του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή Διαγωνισμού ή το γραφείο 

προμηθειών που διενέργησε τον έλεγχο, προτείνει την ανακήρυξη ως 

Αναδόχου του υποψήφιου, με σύνταξη σχετικού πρακτικού. 
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Σα ως άνω δικαιολογητικά θα τοποθετούνται με τη σειρά που ζητούνται 

στο παρόν άρθρο σε σφραγισμένο φάκελο και θα είναι αριθμημένα. τον εν 

λόγω φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς : 

 Η ένδειξη «ΥΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΨΝ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ της 

εταιρείας με τη διακριτική επωνυμία “ΕΠΨΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ”». 

 Η ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΥΡΑΓΙΘΕΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΑΦΤΔΡΟΜΙΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ Ή ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ». 

 Ο πλήρης τίτλος του Ιδρύματος: «ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ». 

 Ο ΑΡΙΘΜΟ και ο ΣΙΣΛΟ ΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ και η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ. 

 Σα στοιχεία του διαγωνιζόμενου (συμπεριλαμβανομένων 

Σαχυδρομικής Διεύθυνσης, Σαχυδρομικού Κώδικα, Σηλεφώνων 

Επικοινωνίας και mail). ημειώνεται ότι τα αναγραφόμενα στοιχεία 

θα αποτελούν τα στοιχεία επικοινωνίας  με τον διαγωνιζόμενο. 

 

 

Άρθρο 7° 

Εγγυήσεις (αρ. 72 και αρ. 200 ν. 4412/2016). 

 

1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμβασης.   

2.1 Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση ή η ανάθεση 

υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της 

σύμβασης, ύψους 5% της αξίας της σύμβασης-ανάθεσης.  

 

Η εγγύηση κατατίθεται με την υπογραφή της σύμβασης και θα πρέπει να 

είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ’ της παρούσης 

και να περιέχει όλα τα ουσιώδη στοιχεία του υποδείγματος. Η εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης δεν μπορεί να επιστραφεί εάν δεν 

εκτελεστεί η σύμβαση και εάν δεν εκκαθαριστούν τυχόν απαιτήσεις της 

υπηρεσίας προς τον ανάδοχο. 

2.2 την περίπτωση ένωσης υποψήφιων αναδόχων οι εγγυήσεις 

περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 

μελών της ένωσης.  

2.3  Γίνονται δεκτές οι εγγυήσεις του Σαμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 

σύμφωνα με το πρότυπο του Σαμείου, αρκεί να δηλώνεται ότι η εγγύηση 

διέπεται από τις διατάξεις του ν.4412/16. 

2.4. Κατά τα λοιπά, σχετικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στον 

Ν.4412/16 καθώς και κάθε άλλης σχετικής νομοθεσίας. 

 

 

Άρθρο 8ο 

Παράδοση – Παραλαβή  – Πληρωμή. 

 

1. Ο προμηθευτής οφείλει να υλοποιήσει την εκπαίδευση στο Κ.Κ.Π.Π.Α. μέσα 

σε χρονικό διάστημα 6 μηνών, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο 

Παράρτημα Β΄ της παρούσης. 

2. Η παροχή της υπηρεσίας θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα 

παραστατικά στοιχεία (Σιμολόγιο Πώλησης-Δελτίο Αποστολής, Σιμολόγιο 

στο οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς το είδος, η ποσότητα κ.λπ.). 
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3. Η παραλαβή της υπηρεσίας γίνεται από την κατά περίπτωση 

Παραρτήματος ή Δομής, αρμόδια Επιτροπή του Κ.Κ.Π.Π.Α. 

4. Κατά τη διαδικασία παραλαβής της υπηρεσίας καλείται να παραστεί, 

εφόσον το επιθυμεί, ο ανάδοχος και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός 

έλεγχος, ο οποίος μπορεί να γίνει με όλους ή όσους από τους παρακάτω 

τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό/ υπηρεσία ή και 

με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση της επιτροπής 

παραλαβής και συγκεκριμένα: 

α. Με μακροσκοπική εξέταση.  

β. Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση).  

γ. Με πρακτική δοκιμασία  

5. ε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής αποφασίσει μόνο 

μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από αυτήν οριστικό πρωτόκολλο 

(παραλαβής ή απόρριψης) μετά τη διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου. 

6. ταν η Επιτροπή Παραλαβής αποφασίσει, εκτός από την μακροσκοπική 

εξέταση και άλλους ελέγχους συντάσσει, εκτός από το πρωτόκολλο 

μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και οριστικό πρωτόκολλο 

(παραλαβής ή απόρριψης) μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων. 

Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση 

έλεγχοι γίνονται από την Επιτροπή Παραλαβής και δεν μεσολαβούν 

εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη του οριστικού 

πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς να προηγηθεί 

σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας. 

7. ε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής απορρίψει το υλικό ή την 

υπηρεσία, αναφέρει τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους 

όρους της σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν 

το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εφόσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο 

ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί, μπορεί να εγκριθεί με αιτιολογημένη απόφαση 

του Δ.. του Κ.Κ.Π.Π.Α., η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την 

Επιτροπή Παραλαβής, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Όστερα από 

την απόφαση αυτή η Επιτροπή Παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην 

παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  

8. ε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής 

ποσότητας των υλικών και των υπηρεσιών, με απόφαση του αρμόδιου για 

τη διοίκηση του φορέα οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη που να είναι 

σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που 

ορίζεται από την απόφαση αυτή. ε περίπτωση που η αντικατάσταση 

γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για 

την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ¼ του συνολικού 

συμβατικού χρόνου ή του ½ αυτού, όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι 

μεγαλύτερος των 30 ημερών, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως 

εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.    

9. Εάν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά και τις υπηρεσίες που 

απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει 

λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. 

10. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων του ν.4412/16. Η 

πληρωμή της αξίας των υλικών και των υπηρεσιών στον προμηθευτή θα 
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γίνεται με βάση την περιγραφή των προσφερόμενων, όπως αυτά 

αναγράφονται αναλυτικά στις οικονομικές τους προσφορές, μετά από 

κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από τη Μονάδα. 

 

Πληρωμή 

 

1. Ψς προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα 

όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/16 (αρ. 200, παρ. 2, εδ. 2 για 

την πληρωμή με ισόποση εγγυητική επιστολή) και στο άρθρο 18 του Ν. 

2469/97 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. Οι κρατήσεις που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνουν 

τον προμηθευτή και είναι οι εξής: 

 Κράτηση 0,07% (αρ. 375 του ν.4412/16) επί της συμβατικής αξίας χωρίς 

Υ.Π.Α. υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων υμβάσεων, χαρτόσημο 3% 

επί της ανωτέρω κράτησης και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%. 

 Παρακράτηση Υόρου 8% παροχής υπηρεσιών ελευθέρων 

επαγγελματιών ή 20% ειδικών επιστημονικών συνεργατών, επί της 

συμβατικής αξίας χωρίς Υ.Π.Α. 

 Κράτηση 0,06%(αρ. 350 του ν.4412/16)  επί της συμβατικής αξίας χωρίς 

Υ.Π.Α υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, 

χαρτόσημο 3% επί της ανωτέρω κράτησης και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%. 

 Οποιαδήποτε άλλη κράτηση ήθελε προβλεφθεί από την κείμενη 

νομοθεσία. 

 

 

Άρθρο  9° 

Ανακοίνωση ανάθεσης – Επέκταση – Διακοπή  σύμβασης και τελικές 

διατάξεις. 

 

Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της κατακυρωτικής απόφασης 

(αρ. 105 ν.4412/16), θα ακολουθήσει ανακοίνωση ανάθεσης για την υπογραφή 

του σχεδίου σύμβασης όπως αυτό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, 

χωρίς να μπορούν να γίνουν ουσιώδεις τροποποιήσεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα 

όσα αναφέρονται στο άρθρο 105 (κατακύρωση – σύναψη σύμβασης) και στο 

άρθρο 106 (ματαίωση της διαδικασίας) του ν.4412/16, καθώς και όσα 

αναγράφονται στο άρθρο 8 του Παραρτήματος Ε΄ (σχέδιο σύμβασης) της 

παρούσης. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’  

 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 
 

Πρόγραμμα υμπεριληπτικής εξουαλικής Εκπαίδευσης Κ.Κ.Π.Π.Α 

 

Προσεγγίζοντας τη σεξουαλικότητα εντός του πλαισίου της σωματικής, γνωστικής, 

συναισθηματικής, ηθικής και κοινωνικής τους ανάπτυξης,  η ολιστική σεξουαλική 

διαπαιδαγώγηση εφοδιάζει τα παιδιά και τους νέους με τις γνώσεις, τις δεξιότητες, 

τις στάσεις και αξίες που απαιτούνται για να είναι σε θέση να παίρνουν 

πληροφορημένες και υπεύθυνες αποφάσεις, να προστατεύονται  από  σεξουαλική  

βία/εξαναγκασμό παρενόχληση και εκμετάλλευση και να αναπτύσσουν μεταξύ 

τους σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού. 

 

κοπός 

 

Η αποτελεσματική εκπαίδευση σε θέματα σεξουαλικής αγωγής αναπτύσσει 

δεξιότητες διαπραγμάτευσης και λήψης απόφασης, διεκδίκησης και ενεργητικής 

ακρόασης. Διευκολύνει την αναγνώριση των πιέσεων και την υιοθέτηση τρόπων 

αντίστασης σε αυτές αλλά και την προσέγγιση και την αντιμετώπιση των 

προκαταλήψεων. Ακόμα βοηθά στο να μάθουν οι νέοι να ρωτούν και να 

ξεχωρίζουν πηγές βοήθειας και συμβουλευτικής, όπως η οικογένεια, η κοινότητα ή 

οι υπηρεσίες υγείας και να διαφοροποιούν τη σωστή από τη λάθος 

πληροφόρηση. Επιπλέον προάγει την κριτική σκέψη στη διαπραγμάτευση μιας 

σειράς ηθικών και κοινωνικών ζητημάτων. Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και 

δεξιοτήτων διαπραγμάτευσης είναι πολύ σημαντική από τη στιγμή που τα παιδιά, 

οι έφηβοι/ες και οι νέοι/ες είναι εκτεθειμένοι/ες σε μία ευρεία γκάμα πεποιθήσεων 

και στάσεων οι οποίες μερικές φορές εμφανίζονται αλληλοσυγκρουόμενες και 

συγκεχυμένες. 

Η υμπεριληπτική εξουαλική Εκπαίδευση (Ε) πραγματοποιείται κυρίως με 

βιωματικές, συμμετοχικές μεθόδους που ενδυναμώνουν τις δεξιότητες 

επικοινωνίας, λήψης αποφάσεων και κριτικής σκέψης. 

Η Ε καλλιεργεί την πολιτειότητα και την υπεράσπιση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. 

 

Ομάδες τόχοι – Θεματικές Ενότητες 

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα θα απευθύνεται: 

Α) ε 117 παιδιά και τις νέες/νέους των δομών του ΚΚΠΠΑ, όλων των ηλικιών 

(από τα παιδιά νηπιαγωγείου, δημοτικού μέχρι αυτά του γυμνασίου και του 

λυκείου αλλά και στους νέους και τις νέες με ή χωρίς αναπηρίες), με 

τροποποιημένο το περιεχόμενο ώστε να προσαρμοστεί στο επίπεδο 

αντίληψης της κάθε ηλικίας, στα παιδιά και τις νέες/νέους τυπικής και μη 

τυπικής ανάπτυξης, όπως και στα παιδιά χωρίς αλλά και με αναπηρίες, 

νοητική υστέρηση, αυτισμό κτλ, πάλι με προσαρμοσμένο το περιεχόμενο 

ανάλογα με τις ανάγκες και τις παθήσεις τους.  
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Β) ε 203 εργαζομένους του φορέα. Η εκπαίδευση του προσωπικού θα 

πραγματοποιηθεί σε δύο κύκλους: 

1) Α’ κύκλος -εκτενής: Σο προσωπικό φροντίδας (104 άτομα), το οποίο 

έρχεται σε άμεση και καθημερινή επαφή με τα παιδιά και τους νέους, θα 

παρακολουθήσει έναν εκτενή κύκλο σεμιναρίων, που θα καλύπτουν όλα τα 

σχετικά με την σεξουαλική αγωγή ζητήματα, με σκοπό να ενδυναμωθούν με 

γνώσεις και εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να πλαισιώσουν καλύτερα τους 

φιλοξενούμενους του φορέα. 

2) Β’ κύκλος –περιορισμένος: Σο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό (94 

άτομα) θα παρακολουθήσει έναν πιο περιορισμένο κύκλο σεμιναρίων με 

ορισμένες από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες, για να κατανοήσει τις 

ιδιαίτερες ανάγκες και τη συμπεριφορά των φιλοξενουμένων και να 

εξοικειωθούν με κατανόηση και σεβασμό με στις ιδιαιτερότητές τους. 

Θεματικές ενότητες 

Ενδεικτική απαρίθμηση των θεματικών ενοτήτων που θα πραγματεύεται η 

εκπαίδευση: 

- δικαιώματα του παιδιού / ανθρώπινα δικαιώματα, 

- σεξουαλική υγεία (έναρξη σεξουαλικής ζωής, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα 

νοσήματα, τρόποι αντισύλληψης, εφηβικές εγκυμοσύνες κτλ). Η έννοια της 

σεξουαλικής υγείας θα τεθεί τόσο υπό το πρίσμα της ευεξίας,όσο και της 

απουσίας της ασθένειας, 

- έκφραση - εκδήλωση συναισθημάτων, 

- αυτοεκτίμηση, 

-δυνατότητα δημιουργίας σχέσεων (φιλικών, κοινωνικών, ερωτικών) - 

φιλία, συντροφικότητα, κοινωνικοποίηση, έρωτας, σεξ, 

- ισότητα των φύλων, 

- σεβασμός στη διαφορετικότητα και καταπολέμηση των διακρίσεων, 

-σεξουαλικός προσανατολισμός (ετερόφυλος, ομόφυλος, 

αμφιφυλόφυλος), ταυτότητα και χαρακτηριστικά φύλου, 

- γνωριμία με το σώμα μου / λειτουργία του γεννητικού συστήματος, 

- προσωπικός χώρος παιδιών και νέων, 

- εκπαίδευση των παιδιών στην αυτοπροστασία από άτομα που 

παραβιάζουν τα όριά τους,  

- συνειδητοποίηση και αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης και 

παρενόχλησης, 

-αντιμετώπιση του ενδοσχολικού εκφοβισμού - bullying και της βίας 

(λεκτικής, ψυχολογικής, σωματικής, σεξουαλικής) ως μέσου επικοινωνίας και 

επιβολής κ.α, της βίας μέσα σε μία σχέση, 

-δεξιότητες ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο,  

- ερωτικές σχέσεις στην εποχή του διαδικτύου,  

-δεξιότητες αναφορικά με το πώς μπορώ να προστατεύσω τον εαυτό μου 

και τους άλλους, πληροφορίες αναφορικά με το πώς και πού θα αναζητήσω 

βοήθεια για τον εαυτό μου και τους άλλους, 
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- πορνογραφία,  

- παράνομη διακίνηση παιδιών/εφήβων/γυναικών, 

-σεξουαλικός τουρισμός. 

 

Η προσφορά των υποψηφίων αναδόχων θα συνοδεύεται από πρόταση- 

μελέτη στην οποία θα καθορίζονται: 

1. Ο προγραμματισμός και η μεθοδολογία υλοποίησης της εκπαίδευσης.  

2. Η οργάνωση των διαφορετικών ομάδων, οι εβδομαδιαίες και οι 

συνολικές ώρες εκπαίδευσης. 

3.  Ο προσδιορισμός των θεματικών ενοτήτων και το περιεχόμενό τους.  

4. Σο υλικό με το οποίο θα γίνεται η εκπαίδευση στους εργαζόμενους και 

στους φιλοξενουμένων (οπτικό υλικό / σημειώσεις…). 

5. Σα παραδοτέα (ανά εβδομάδα, δεκαπενθήμερο…). 

6. Σο υλικό που θα παραδοθεί στον φορέα για ιδία χρήση (οπτικό / 

σημειώσεις). 

 

Περαιτέρω σημειώνονται τα εξής: 

Α) πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος, ο ανάδοχος θα 

πρέπει να έχει πραγματοποιήσει επισκέψεις στα παραρτήματα με σκοπό την 

γνωριμία με τους χώρους και τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν και για 

να οργανώσει, σε συνεργασία με τους κατά τόπους συντονιστές, το 

πρόγραμμα εκπαίδευσης.  

Β) Η εκπαίδευση μπορεί να γίνεται δια ζώσης, με επιτόπιες επισκέψεις υπό 

τύπον σεμιναρίων και/ή παρουσίασης, συζήτησης ή και σε συνδυασμό με εξ 

αποστάσεως  (διαδικτυακές) συναντήσεις. 

Γ) Μέχρι το πέρας του προγράμματος θα πρέπει να έχει παραδοθεί σε 

ηλεκτρονική μορφή, ενημερωτικό υλικό που να ανταποκρίνεται στο 

περιεχόμενο των σεμιναρίων και να μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο 

επανεκπαίδευσης των περιθαλπομένων και των εργαζομένων του φορέα.  

Δ) Σο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα έχει ενδεικτική διάρκεια έξι μηνών με 

έναρξη την 1η επτεμβρίου 2021 (κατόπιν συνεννόησης με τη διοίκηση) ενώ οι 

πρώτες συναντήσεις γνωριμίας με το αντικείμενο και με τους φιλοξενούμενους 

θα λάβουν χώρα κατά τους θερινούς μήνες (Ιούνιο και Ιούλιο).  
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Πίνακες φιλοξενουμένων ανά παράρτημα 

 

 

ΠΑΑΠΑ Βούλαρ  (ύνολο 49 άηομα)  + 

         εξωιδπςμαηικέρ δομέρ (18 άη.)                   ύνολο: (67 άηομα) 

ΠΑΘΗΗ 

Ηλικιακή 

ομάδα 

Δξςπηπεηούμενα 'Αηομα 

Αππενερ Θήλεα 

Κινηηική 

αναπηρία  37 -38 εηών 2 1 

Νοηηική σζηέρηζη 

10-14 2 3 

16-20 11 3 

21-28 3 - 

29-50 6 3 

Κινηηική 

αναπηρία με κινηηική 

σζηέρηζη 

15-20 5 - 

20-29 - 3 

40-48 2 1 

Διαηαρατή 

ασηιζηικού θάζμαηος 

8-9 1 - 

13-20 2 1 

ΤΝΟΛΟ  34 15 

 

 

Δξωιδπςμαηικέρ δομέρ ηος Παπαπηήμαηορ Βούλαρ * 

(ύνολο 18 άηομα)  

Γομή Απιθμόρ Νέων  

Δραπεηζώνας 12 

Οδός Φινηίοσ 4 

Οδός Κρσζηάλλη 2 

ΣΥΝΟΛΟ 18 

 

 
 

 

 

*Οι συναντήσεις με τους φιλοξενουμένους των εξωιδρυματικών δομών 

μπορεί να γίνουν είτε διαδικτυακά είτε με φυσική παρουσία σε συγκέντρωση σε 

μία από τις δομές του παραρτήματος.    
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Παιδόπολη Αγ. Ανδπέαρ  (ύνολο 30 άηομα) 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ 

ΟΜΑΓΑ 

Απιθμόρ 

Παιδιών/Αμεα/ 

ανά ηλικιακή 

ομάδα 

Δξςπηπεηούμενα 'Αηομα 

Αππενερ Θήλεα 

7-10 εηών 12 7 5 

11-16 εηών 18 12 6 

ΣΥΝΟΛΟ 30 19 11 

 

 

Παιδόπολη Αγ. Βαπβάπα  (ύνολο 20 άηομα) 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ 

ΟΜΑΓΑ 

Απιθμόρ Νέων ανά ηλικιακή ομάδα 

- Θήλεα 

13-18 17 

19-30 4 

ΣΥΝΟΛΟ 20 

 

 

 

Πίνακες εργαζομένων  -Α’ κύκλος εκπαίδευσης 

  

Πξνζσπηθό αλαθνξάο (επηζηεκνληθό πξνζσπηθό, πξνζσπηθό θξνληίδαο) ην νπνίν ζα 

ζπκκεηέρεη ζηνλ πιήξε θύθιν εθπαίδεπζεο.   

 

 

ΠΑΙΓΟΠΟΛΗ 

"ΑΓΙΑ 

ΒΑΡΒΑΡΑ" 

ΠΑΙΓΟΠΟΛΗ 

"ΑΓ. ΑΝΓΡΔΑ" 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΒΟΤΛΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΜΙΥΑΛΗΝΔΙΟ 

Ιαηπικό πποζωπικό – 

πποζωπικό θπονηίδαρ  5 20 70 14 

ΤΝΟΛΟ     Α’ 

ΚΤΚΛΟΤ    109 

 

 

 

 

Πίνακες εργαζομένων –Β’ κύκλος εκπαίδευσης 

 

Τν δηνηθεηηθό θαη ηερληθό πξνζσπηθό ησλ παξαξηεκάησλ ζα παξαθνινπζήζεη έλαλ 

πεξηνξηζκέλν θύθιν ζεκηλαξίσλ ζηνλ νπνίν ζα δίλνληαη βαζηθέο αξρέο δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο 

θαη αγσγήο ηεο ζπκπεξηθνξάο.  





 

26 
 

 

 

  

ΠΑΙΓΟΠΟΛΗ 

"ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" 

ΠΑΙΓΟΠΟΛΗ 

"ΑΓ. ΑΝΓΡΔΑ"  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΒΟΤΛΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΜΙΥΑΛΗΝΔΙΟ 

Λοιπό 

Πποζωπικό  20 10 60 4 

φνολο Β’ κφκλου 
   

94 

 

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΨΝ 

  

ΠΑΙΓΟΠΟΛΗ 

"ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" 

ΠΑΙΓΟΠΟΛΗ 

"ΑΓ. ΑΝΓΡΔΑ"  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΒΟΤΛΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΜΙΥΑΛΗΝΔΙΟ 

Γενικό ςφνολο 
εργαηομζνων (α’ 
και β’ κφκλοσ 
εκπαίδευςθσ) 

25 30 130 18 

203 άτομα 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ 

 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

 

 
ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ………………………. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΗ ………………………………………….. 

ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟ (Ε ΕΤΡΨ) 

ΠΡΟ  

……………………………………………… 

……………………….  Σ.Κ. ……………… 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης 

εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ..…………. € 

υπέρ της εταιρείας ………………………………………… για την καλή εκτέλεση 

των όρων της ύμβασης …………………..……………… για την  προμήθεια 

…………………………………………………… 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμό …………………………  Διακήρυξή σας. 

Σο παραπάνω ποσόν τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά 

ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης  μέσα σε  τρεις (3) ημέρες  από απλή 

έγγραφη ειδοποίησή σας.      

ε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης 

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την επιστροφή αυτής 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσόν των εγγυητικών μας επιστολών που 

έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσόν της 

παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουν καθοριστεί από 

το Τπουργείο Οικονομικών για την Σράπεζά μας.   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ’ 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΜΒΑΗ 

 

 

ΤΜΒΑΗ   Νο ………/…….. 

 

Για την εκπαίδευση του προσωπικού, των παιδιών και των νέων (με 

αναπηρίες ή χωρίς) φιλοξενουμένων στις αρχές της συμπεριληπτικής 

σεξουαλικής εκπαίδευσης 

την Αθήνα, σήμερα την …………………….., ημέρα …………………   στα 

Γραφεία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, οδός Σσόχα 

5, Σ.Κ.11521- Αθήνα μεταξύ του ΙΨΑΝΝΗ ΛΙΒΑΝΟΤ, Προέδρου Δ/ Κ.Κ.Π.Π. 

Αττικής, νομίμου εκπροσώπου αυτού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και 

του ………………….. ή της εταιρείας με την επωνυμία “……………………” η 

οποία εδρεύει στην ........................................................ με Α.Υ.Μ. 

……………………………… Δ.Ο.Τ. ……………………..  που εκπροσωπείται 

νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον 

........................................................, με Α.Δ.Σ ……………. υπό την ιδιότητά του ως 

……………………….…. και η οποία, χάριν συντομίας θα καλείται στο εξής 

«Ανάδοχος», έχοντας υπόψη τις κάτωθι διατάξεις: 

1. Σου Ν.Δ. 469/74 (ΥΕΚ 204 Α΄) περί του Λογιστικού του Νομικών 

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. Σου Ν.2362/95 (Υ.Ε.Κ. 247/τ.Α΄/27.11.1995) άρθρα 79 – 85 περί 

Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου δαπανών του Κράτους» και άλλες 

διατάξεις, όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν.4270/2014 (143/Α΄) και 

ισχύει. 

3. Σου Ν.4412/2016 (ΥΕΚ 147/τ.Α/8-8-16) περί δημοσίων συμβάσεων 

έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

4. Σου άρθρου 1 του Ν.4025/2011 (ΥΕΚ 228/τ.Β΄/2-11-2011) «υγχώνευση 

Μ.Κ.Υ.», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ &ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛ. 

ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 
Διευθύνσεις:       Αν. Σσόχα 5 

Α.Υ.Μ:   997497021 

Δ.Ο.Τ: Χυχικού 

Σηλέφωνο: 213 2031057 

CPV: 0549 

ΚΑΕ: 80000000-8 
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5. Σου άρθρο 9 του Ν.4052/2012 «Αναδιοργάνωση Τ.Τ. & Κ.Α. και 

Τπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας». 

6. Σου Ν.4013/2011 (ΥΕΚ 204/Α΄/15-9-2011) περί «ύστασης Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου δημοσίων υμβάσεων» 

7. Σου Ν.4038/2012 (ΥΕΚ 14/Α/2012) Άρθρο 10 «Σροποποίηση διατάξεων 

του Ν.4013/2011». 

8. Σου αρ. 9 του Ν.4109/2013 «Περί κατάργησης και συγχώνευσης 

νομικών προσώπων του δημοσίου» (ΥΕΚ 16/ Α΄ /23-1-2013), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

9. Σης παραγράφου Ζ του πρώτου άρθρου του ν. 4152 (ΥΕΚ 107/Α’/9-5-

2013) περί «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 

2011/7 της 16/2/2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

10. Σου Π.Δ. 80/2016 (ΥΕΚ 145 /Β΄/ 5-8-2016) περί ανάληψης υποχρεώσεων 

από τους διατάκτες.  

11. Σου εδαφίου τ. παρ. 1 άρθρο 55 του Ν.2238/94 (ΥΕΚ 151/Α/94) 

σύμφωνα με το οποίο στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου 

4% για την προμήθεια υλικών και 8% για την προμήθεια υπηρεσιών, 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

12. Σης υπ’ αριθμ. 10054/2484/8-4-2013 Τ.Α. περί εξουσιοδότησης των 

ΜΚΥ για την διενέργεια του συνόλου των διαγωνισμών προμηθειών, 

υπηρεσιών, εργασιών κλπ μέσα στα όρια των προϋπολογισθεισών 

δαπανών κατά κωδικό αριθμό είδους. 

13. Σην υπ’ αριθμ. Δ1/46314/15261/18-11-2019 Απόφαση του Τπ. 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφ. & Πρόνοιας «Περί ορισμού μελών Δ.. στο 

Κ.Κ.Π.Π.Α.» (ΥΕΚ 1005/τ.ΤΟΔΔ/28-11-2019), όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

14. Σην υπ’ αριθμ. Α2.861/14-8-2013 ΤΑ (ΥΕΚ 2044/Β’/22-8-2013) περί 

Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής 

Τπηρεσιών. 

15. Σην Α2-718/28.7.2014 ΤΑ (ΥΕΚ 2090/Β΄/2014) περί κωδικοποίησης 

Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής 

Τπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Τ.). 

16. Σην υπ’ αριθμ. ΟΙΚ…../……..-2021 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

(α/α βιβλίο …. - α/α δέσμευσης …..). 

17. Σην υπ’ αριθμ. 50η/17ηςυν/13-05-2021 Απόφαση Δ../Κ.Κ.Π.Π.Α. περί 

έγκρισης της σκοπιμότητας και της διενέργειας διαγωνιστικής 

διαδικασίας. 

18. Σης με αριθμό …………………..….. Απόφαση του Δ.. του Κ.Κ.Π.Π.Α. 

περί κατακύρωσης στον ανάδοχο. 

υμφωνήθηκαν και έγιναν δεκτά τα εξής: 

 

Όστερα από την οικ. ……………… πρόσκληση υποβολής προσφορών που 

διεξήχθη στις ………………………..………. αρχικού προϋπολογισμού 

25.000,00€ (η υπηρεσία δεν υπόκειται σε ΥΠΑ),  κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο, 

με την υπ’ αριθμ. …………………  απόφαση Δ του ΚΚ.Π.Π. Αττικής, η 

συμπεριληπτική σεξουαλική εκπαίδευση του προσωπικού, των παιδιών και 
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των νέων (με αναπηρία ή χωρίς) φιλοξενουμένων των τεσσάρων 

παραρτημάτων παιδικής προστασίας του ΚΚΠΠΑ, με κατακυρωθέν ποσόν # 

.................... # € (…….. € άνευ ΥΠΑ) όπως αναλυτικά αναφέρεται στην υπ’ 

αριθ. …. / …….. πρόσκληση καθώς επίσης και στην Σεχνικοοικονομική 

Προσφορά της εταιρείας, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας σύμβασης, καθώς και όλα τα υποβαλλόμενα έγγραφα από τον 

προμηθευτή στα πλαίσια του διαγωνισμού.  

 

τοιχεία επικοινωνίας των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π.Α.  

1. Παιδόπολη Αγία Βαρβάρα:  

Λεωφ. υγγρού 221, Νέα μύρνη, τηλ.: 213-2046816. 

2. Παιδόπολη Άγιος Ανδρέας: 

Θουκιδίδου 82, Άλιμος,  τηλ: 213-2020910. 

3. Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία 

Βούλας: 

Λεωφ. Κ. Καραμανλή 2,  Βούλα, τηλ: 213-2007905. 

4. Δομή Δραπετσώνας (ανήκει στο ΠΑΑΠΑ-ΒΟΤΛΑ): 

Κουντουριώτου κ’ Παπαφλέσσα, Δραπετσώνα. 

 5. Δομή οδού Κρυστάλλη (ανήκει στο ΠΑΑΠΑ-ΒΟΤΛΑ): 

Κρυστάλλη 65, Βύρωνας. 

6. Δομή οδού Υιντίου (ανήκει στο ΠΑΑΠΑ-ΒΟΤΛΑ): 

Υιντίου19, Πατήσια. 

7. Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο Πειραιά –«Μιχαλήνειο» 

Ακτή Κουντουριώτου 3, Πειραιάς, τηλ: 213-2046939. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπαίδευση του προσωπικού, των 

παιδιών και των νέων (με αναπηρία ή χωρίς) φιλοξενουμένων των τριών 

παραρτημάτων παιδικής προστασίας του ΚΚΠΠΑ.  

 

 

1. Η παρούσα σύμβαση θα έχει διάρκεια ……….  από την ημερομηνία του 

πρωτοκόλλου εγκατάστασης και συγκεκριμένα από ……………………. κι έως 

………………………… με δικαίωμα παράτασης αυτής μέχρι και πέντε (5) 

ημέρες. Η παράταση ισχύος της σύμβασης, θα είναι σύμφωνη με το αρ. 132 

του ν.4412/16, και δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα ισχύος της 

σύμβασης. ε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη για τροποποίηση πέραν των 

όσων αναφέρονται στην παρούσα, αυτή αφενός θα μπορεί να βασίζεται στην 

οικονομική προσφορά του αναδόχου, αφετέρου δεν θα ξεπερνά τα χρηματικά 

όρια του αρ. 132 ν.4412/16, δηλαδή σωρευτικά αύξηση πέραν του 50% της 

σύμβασης, και ούτε θα καταστρατηγεί την εφαρμογή των διατάξεων του 

ν.4412/16, δηλαδή αύξηση πέραν του ορίου από το οποίο απαιτείται άλλη 

διαγωνιστική διαδικασία (αρ.5 4412/16) ήτοι το ποσό των 25.000,00€ χωρίς 
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ΥΠΑ. Η κάθε τροποποίηση της σύμβασης δεν θα μπορεί να μεταβάλλει την 

συνολική φύση του αντικειμένου της σύμβασης ή να ανατρέπει την οικονομική 

ισορροπία της σύμβασης. Οι παρατάσεις αυτές θα εγκρίνονται με απόφαση 

Δ.. ή πράξη Προέδρου. 

2. Καμία αποζημίωση ή άλλη χρηματική καταβολή, δεν δικαιούται ο 

προμηθευτής στις περιπτώσεις αδράνειας, παύσης κλπ. της σύμβασης, ιδίως 

δε γιατί δεν παρουσιάστηκε ανάγκη χρησιμοποίησης των συμβατικών 

προϊόντων. 
3. Εάν κατά την διάρκεια της παράτασης της σύμβασης αναδειχθεί για το 

αντικείμενο αυτής νέος προμηθευτής, η ισχύς της παύει από την εφαρμογή 

της νέας σύμβασης. 

4. Σο Κ.Κ.Π.Π.Α. έχει το δικαίωμα μονομερούς λύσης της παρούσας στην 

περίπτωση κατάργησης ή ριζικής διαφοροποίησης των συνθηκών επί των 

οποίων είχε στηριχθεί η υπογραφή της. ε περίπτωση που το Τπουργείο 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή Τγείας ή Τ.Πε 

ή άλλη Τπερκείμενη Αρχή ή άλλος φορέας παρέχει τη σχετική προμήθεια στο 

Ίδρυμα με οποιοδήποτε τρόπο (δωρεά, σύμβαση, κ.λ.π.) που καλύπτει στο 

σύνολο ή κατά ένα μέρος τις ανάγκες του, μονομερώς το Κ.Κ.Π.Π.Α. και χωρίς 

δικαίωμα για αποζημίωση από μέρους του αναδόχου μπορεί να μειώσει τις 

συμβατικές ποσότητες μέχρι και του συνόλου αυτών.   

5. Η σύμβαση παραμένει σε ισχύ και όταν το Κ.Κ.Π.Π.Α. δεν κάνει χρήση 

αυτής, εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν παρουσιαστεί ανάγκη χρησιμοποίησης 

των συμβατικών προϊόντων. 

6. Εάν γίνει, πριν την λήξη της ισχύος της σύμβασης, προκήρυξη νέου 

διαγωνισμού το γεγονός αυτό δεν αποτελεί λόγο καταγγελίας της ή 

υπαναχώρησης από αυτήν του αναδόχου. 

7. Καταγγελία, διακοπή, ή αναθεώρηση ή τροποποίηση της σύμβασης 

επιτρέπεται μόνον εάν νόμος το επιβάλει, ή όροι της διακήρυξης το 

προβλέπουν. 

8. Οι τιμές μονάδας των ειδών παραμένουν σταθερές μέχρι την λήξη της 

σύμβασης και τυχόν παράτασης αυτής και δεν υπόκεινται σε καμία μεταβολή 

ή αναπροσαρμογή ή αυξομείωση, λόγω ανατίμησης στην αγορά ή για 

οποιοδήποτε λόγο ή αιτία συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του άρθρου 388 

Α.Κ. και των επομένων του. 

9. ε περίπτωση που καταργηθεί ή μεταφερθεί οποιαδήποτε υπηρεσία του 

Κ.Κ.Π.Π.Α., ισχύει η υποχρέωση παροχής των προϊόντων στο νέο περιβάλλον. 

10. Η εκπαίδευση των φιλοξενουμένων και των εργαζομένων του φορέα θα 

υλοποιηθεί σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ της οικείας πρόσκλησης, ως εξής:  

 

 

(Εδώ η τεχνική περιγραφή) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο 

ΠΑΡΑΔΟΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 

Α. Παράδοση των εργασιών  

  Η εκτέλεση και ολοκλήρωση των εργασιών θα γίνει με ευθύνη του 

αναδόχου μέσα σε χρονικό όριο όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 1 της 

παρούσης. 
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  Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των εργασιών μπορεί σε αντικειμενικά 

δικαιολογημένες περιπτώσεις να παρατείνεται, ύστερα από σχετικό αίτημα του 

αναδόχου, πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου και όχι περισσότερο 

από τρεις (1) μήνα.  

 ε περίπτωση που υπάρχει οποιοδήποτε κώλυμα, ο ανάδοχος είναι 

αναγκασμένος να ενημερώσει άμεσα εγγράφως την Διοίκηση του Κ.Κ.Π.Π.Α. 

για τους λόγους που εμποδίζουν την εκτέλεση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων προκειμένου να του δοθεί η αναγκαία επιπλέον παράταση του 

συμβατικού χρόνου. Οποιαδήποτε υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας 

εκτέλεσης των υπηρεσιών  με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου συνεπάγεται 

αυτοδίκαιη επιβολή ποινικής ρήτρας σε βάρος του, βάσει των διατάξεων του 

Ν.4412/16. 

 

 Β. Μέτρα ασφάλειας – ασφαλίσεις – ατυχήματα. 

   Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να 

αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημία σε πρόσωπα ή πράγματα γενικά 

αστική και ποινική ευθύνη. Κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών ο ανάδοχος θα 

λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για αποτροπή του κινδύνου ατυχημάτων ή 

ζημιών. 

 ε περίπτωση ατυχημάτων ή ζημιών κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών στο 

προσωπικό του αναδόχου ή στο προσωπικό του Κ.Κ.Π.Π.Α. ή γενικά σε 

οποιουσδήποτε τρίτους, εξ’ αιτίας παραλείψεων εκπλήρωσης των στην 

προηγούμενη παράγραφο αναφερόμενων υποχρεώσεων του αναδόχου ή εξ’ 

αιτίας κακοτεχνιών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή από οποιαδήποτε άλλη 

αιτία ακόμη και τυχαία, όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες φέρει 

αποκλειστικά και μόνο ο ανάδοχος, ο οποίος είναι υποχρεωμένος στην 

καταβολή όλων των τυχόν αποζημιώσεων ή χρηματικών ποινών που θα του 

επιβληθούν. 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αρ. 206 έως 215 ν.4412/16. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

1. Σο Κ.Κ.Π.Π.Α. δικαιούται να καταγγείλει αμέσως και αζημίως εν όλω ή εν 

μέρει κατά την κρίση του την παρούσα, είτε να υπαναχωρήσει της σύμβασης 

εν όλω ή εν μέρει κατά την κρίση του, επιφυλασσόμενο κάθε άλλου νομίμου 

δικαιώματός του, στην περίπτωση που: 

 δεν εκτελέσει ο ανάδοχος τα συμφωνηθέντα στα προηγούμενα 

άρθρα  

 δεν τηρήσει ο ανάδοχος οποιονδήποτε όρο της παρούσας 

σύμβασης και της ταυτάριθμης διακήρυξης, τούτων θεωρουμένων όλων 

ουσιωδών,  

 το Κ.Κ.Π.Π.Α. θεωρήσει ότι τα παρεχόμενα προϊόντα/ υπηρεσίες, δεν 

είναι σύμφωνα με τις υψηλές απαιτήσεις που υπαγορεύονται από το Κ.Κ.Π.Π.Α.  

 αν ο Ανάδοχος αποδεδειγμένα εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει 

εργασίες υπεργολαβικά  

 αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή 

εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις 

αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος 
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των περιουσιακών του στοιχείων, σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών 

αποφάσεων. 

2. ε περίπτωση καταγγελίας ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και 

καταπίπτει αυτοδικαίως η εγγυητική επιστολής καλής εκτέλεσης, χωρίς να 

θίγεται η επιβολή των προαναφερόμενων ποινικών ρητρών, διατηρουμένου 

του δικαιώματος καταλογισμού σε βάρος του αναδόχου της διαφοράς τιμής, 

άλλων πρόσθετων δαπανών και κάθε άλλης αποθετικής που τυχόν θα 

προκύψουν από την ανάθεση της συγκεκριμένης προμήθειας, με βάση την 

απόφαση του Δ.. του Κ.Κ.Π.Π.Α. σε άλλο αναδόχου. Περαιτέρω, το Κ.Κ.Π.Π.Α. 

δικαιούται να αναστείλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου 

σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις 

εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές 

καταπίπτουν.   

3. Ο ανάδοχος, καθώς και το προσωπικό που τυχόν θα χρησιμοποιήσει 

κατά την εκτέλεση της σύμβασης δεν έχουν καμία απολύτως σχέση 

εξαρτημένης εργασίας με το Κ.Κ.Π.Π.Α., οι δε μισθοί, ημερομίσθια, 

ασφάλιστρα ή όποιες άλλες αμοιβές, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο 

οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι αυτών  με τους οποίους συνδέεται  με 

εργασιακή ή άλλη σχέση.    

4. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που 

στρέφεται κατά της ζωής, υγείας, σωματικής ακεραιότητας, περιουσίας και 

οιονδήποτε άλλων προσωπικών ή περιουσιακών υλικών ή άλλων αγαθών 

παντός τρίτου, συμπεριλαμβανομένου του Κ.Κ.Π.Π.Α., του προσωπικού του 

Κ.Κ.Π.Π.Α., των ασθενών, των επισκεπτών, του εξοπλισμού του Κ.Κ.Π.Π.Α., ο 

οποίος κίνδυνος προέρχεται από την μη καλή εκτέλεση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων. 

5. Σο Κ.Κ.Π.Π.Α. δεν ευθύνεται για τυχόν έξοδα, απώλειες, ζημιές και 

δαπάνες του αναδόχου που προκλήθηκαν από την άσκηση ένδικων μέσων 

κατά  της ταυτάριθμης πρόσκλησης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΚΤΡΨΕΙ-ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ 

 

1. Με απόφαση του Δ.. του Κ.Κ.Π.Π.Α., ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη 

σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν 

φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά στον συμβατικό 

χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στην παρούσα. 

2. τον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, 

ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του Δ.. του Κ.Κ.Π.Π.Α. 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 

καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, 

οι παρακάτω κυρώσεις:  

 Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης 

της σύμβασης, κατά περίπτωση.  

 Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου είτε από τους 

υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στην διαγωνισμό ή είχαν 

κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμός ή διαγωνισμό, είτε 

με διαπραγμάτευση. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου 
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ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου 

ανάδοχο. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν 

πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. 

την περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με 

βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις 

αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.  

 Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4412/16. 

Ο αποκλεισμός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4412/16.  

 Καταλογισμός στον ανάδοχο ποσού ίσου έως και με το 5% της αξίας των 

υλικών/υπηρεσιών, για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το 

δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας 

διενέργειας της διαγωνισμός, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του 

δικαιώματος αυτού. 

 Είσπραξη εντόκως από τον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο από 

ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον 

ίδιο. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία έναρξης του 

δικαιώματος λήψης του ποσού που δικαιούται να λάβει από τον ανάδοχο 

μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με 

το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από 

την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά 

επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.  

 ε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου αναδόχου 

γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, 

της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά 

περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται 

υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών 

όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς 

καταλογισμό ποσό.  

3. Ο κάθε ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και 

τις απαιτήσεις οι οποίες αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη 

(περιλαμβανομένων και των παραρτημάτων της), τους όρους της 

προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της σύμβασης που θα 

υπογραφεί μετά την κατακύρωση της υπηρεσίας. την αντίθετη περίπτωση, θα 

υπάρχουν κυρώσεις όπως αναφέρεται σχετικά παρακάτω. 

4. Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης και 

της ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβή των συμβατικών υπηρεσιών, καθώς 

και η σύνταξη του πρακτικού ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, ανατίθεται 

στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, που διορίζεται προς τούτο 

από το Κ.Κ.Π.Π.Α., κατά Παράρτημα ή Δομή του. 

5. Για κάθε παράβαση όρου σύμβασης, καθώς και για παράδοση μη 

συμβατικών υπηρεσιών (που δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) 

επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, ίση έως και με το 5% της σύμβασης 

και σε περίπτωση υποτροπή ίση έως και με το 10% της σύμβασης, ανάλογα με 

την βαρύτητα της παράβασης, σύμφωνα με την ανέλεγκτη κρίση του Δ.. ε 

κάθε περίπτωση το Δ.. μπορεί ταυτόχρονα να καταγγείλει την σύμβαση και 

να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο. 

6.  λες οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται από το Δ.. του Κ.Κ.Π.Π.Α. 

μετά από προηγούμενη κλήση προς απολογία του αναδόχου και αφού έχει 

συνταχθεί για κάθε περίπτωση πρακτικό της, κατά περίπτωση και ανά 
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Παράρτημα ή Δομή του ΚΚΠΠΑ, Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής 

που να διαπιστώνει κατά τρόπο επαρκή την παράβαση.   

7. Η κήρυξη κατά τα ανωτέρω του αναδόχου ως εκπτώτου γίνεται από το 

Κ.Κ.Π.Π.Α. αζημίως για αυτό. 

8. Για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω καταπίπτουν 

ταυτόχρονα οι ποινικές ρήτρες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 

9. Οι παραπάνω επιβαλλόμενες κυρώσεις επιβάλλονται ανεξαρτήτως της 

άσκησης ποινικής δίωξης κατά του αναδόχου, εάν η παράβασή του να 

αποτελεί και αξιόποινο αδίκημα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο 

ΠΛΗΡΨΜΗ TOY ΑΝΑΔΟΦΟΤ -ΚΡΑΣΗΕΙ 

 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει: 

Με έκδοση τιμολογίου ισόποσης αξίας με το ποσόν της σύμβασης και 

παρακράτησης της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής-καλής εκτέλεσης 

ποσού ….   έως την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών (αρ. 200 παρ. 2, εδ. 2 

και 72 ν. 4412/2016).  

1. Μετά την παραλαβή των εργασιών και τη σύνταξη πρωτοκόλλου 

παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του ΚΚΠΠΑ. 

2. Με την προσκόμιση από τον ανάδοχο των νόμιμων παραστατικών. 

3. Με την προσκόμιση όποιων άλλων δικαιολογητικών ορίζει η κείμενη 

νομοθεσία (π.χ. φορολογική ενημερότητα κτλ) ή και όποιων άλλων ζητηθούν 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

4. Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας, με έκδοση 

εντάλματος πληρωμής αφού εγκριθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, 

όπως προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις κάθε φορά. 

Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις εξής κρατήσεις: 

 Κράτηση 0,07% (αρ. 375 του ν.4412/16) επί της συμβατικής αξίας χωρίς 

Υ.Π.Α. υπέρ της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων, Φαρτόσημο 3% επί της 

ανωτέρω κράτησης και ΟΓΑ Φαρτοσήμου 20%. 

 Κράτηση 0,06% (αρ. 350 του ν.4412/16) επί της συμβατικής αξίας χωρίς 

Υ.Π.Α. υπέρ της Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών, Φαρτόσημο 3% επί της 

ανωτέρω κράτησης και ΟΓΑ Φαρτοσήμου 20%. 

 Παρακράτηση Υόρου 8% για λήψη υπηρεσιών επί της συμβατικής 

αξίας χωρίς Υ.Π.Α, ή 20% για επιστημονικούς συνεργάτες. 

 Οποιαδήποτε άλλη κράτηση ήθελε προβλεφθεί από την κείμενη 

νομοθεσία. 

Κατά τα λοιπά ισχύει το αρ. 200 ν.4412/16. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο 

ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ. 

 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας ύμβασης ο προμηθευτής 

κατέθεσε την αριθ.  ………………………………………….    Εγγυητική επιστολή 

της Σράπεζας  …………………    ποσού  ……….. € ( 

…………………………………... ………………………………………………… ευρώ).                                   
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Η ανωτέρω εγγύηση επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί μετά 

την πλήρη κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, καθώς και 

μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος εγγύησης του αρ. 3 της 

παρούσας, όπως ορίζεται στο Ν.4412/16. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 7Ο 

ΛΟΙΠΕ ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΚΑΙ ΣΕΛΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ.  

 

1. Σο Κ.Κ.Π.Π.Α. διατηρεί το δικαίωμα προμήθειας των ειδών από 

αποθέματα του Δημοσίου ή από δωρεές ή από αποθέματα που κατέχουν οι 

Οργανισμοί παρέμβασης της Κοινότητας, χωρίς να γεννάται αξίωση 

αποζημίωσης εκ μέρους του αναδόχου. 

2. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι του Δημοσίου 

ή της Μονάδας σε περίπτωση προσωρινής ολικής ή μερικής αναστολής ή  

διακοπής λειτουργίας του Κ.Κ.Π.Π.Α. για οποιοδήποτε λόγο, ή για λόγους 

δημοσίου συμφέροντος. 

3. Η σύμβαση δύναται να αναθεωρηθεί ή τροποποιηθεί με τη 

σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ν.4412/16, όπως προβλέπουν και με τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι 

διατάξεις του αρ. 132 ν.4412/16. ε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη για 

τροποποίηση πέραν των όσων αναφέρονται στην παρούσα, αυτή αφενός θα 

μπορεί να βασίζεται στην οικονομική προσφορά του αναδόχου, αφετέρου δεν 

θα ξεπερνά τα χρηματικά όρια του αρ. 132 ν.4412/16 πάνω από τα οποία 

απαιτείται άλλη διαδικασία (ήτοι 60.000,00€ χωρίς ΥΠΑ), και σωρευτικά αύξηση 

πέραν του 50% του προϋπολογισμού της αρχικής σύμβασης. Η κάθε 

τροποποίηση της σύμβασης δεν θα μπορεί να μεταβάλλει την συνολική φύση 

του αντικειμένου της σύμβασης ή να ανατρέπει την οικονομική ισορροπία της 

σύμβασης.  

4. Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα μονομερώς να αυξήσει ή και να μειώσει 

στον ανάδοχο τις συμβατικές ποσότητες για την κάλυψη τυχόν εκτάκτων 

αναγκών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν και να τον ειδοποιήσει 

εγγράφως μέσα, σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

5. Για πρόσθετες ποσότητες που δεν προβλέπονται από την διακήρυξη 

και δεν θα υπερβαίνουν τα όρια που τίθενται από το αρ.132 του Ν.4412/2016, 

αλλά αποβλέπουν στην κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών αναγκών των 

περιθαλπομένων και φιλοξενουμένων των επί μέρους μονάδων του Κέντρου, ο 

ανάδοχος θα υποβάλλει οικονομικοτεχνική προσφορά για έγκριση, εφόσον 

του ζητηθεί. 

6. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της ύμβασης, ο ανάδοχος θα 

πρέπει να συνεργάζεται στενά με τα αρμόδια όργανα του Κ.Κ.Π.Π.Α., 

υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά 

με την εκτέλεση της σύμβασης. 

7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται, όταν καλείται, σε 

υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την σύμβαση (τακτικές και έκτακτες), 

παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία που τυχόν του ζητηθούν για την 

αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 

8. Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για 

την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας. 

9. ε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός 

αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική 
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διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια. ε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν 

υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και 

Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη ύμβαση. 

10. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται για κανένα λόγο να διακόψει την παροχή 

των προϊόντων του, εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, οι οποίες 

παρατίθενται περιοριστικά: 

i. Πυρκαγιά  

ii. Πλημμύρα 

iii. εισμός 

11. Απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο ή εκχώρηση μερικώς ή 

ολικώς, όπως και η υπεργολαβία (μερικώς ή και ολικώς) χωρίς την έγκριση της 

Αναθέτουσας αρχής. Επίσης εξαίρεση αποτελεί η εκχώρηση του συμβατικού 

τιμήματος (του αναδόχου δικαίωμα) σε αναγνωρισμένο Σραπεζικό Ίδρυμα και 

η ανάθεση σε υπεργολάβο της εκτέλεσης ιδιαίτερα περιορισμένων και άκρως 

εξειδικευμένων εργασιών, μόνο μετά από αίτημά του και έγκριση της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8Ο 

ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΨΝ 

 

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και κάθε 

διαφορά που θα προκύψει μεταξύ του Κ.Κ.Π.Π.Α. και του αναδόχου / 

προμηθευτή, η οποία θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις 

σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην 

Αθήνα αρμόδια δικαστήρια. 

Η σύμβαση αυτή κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται 

όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός 

καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών διέπεται δε από τον ν. 4412/16 και 

λοιπές σχετικές διατάξεις της οικείας προκήρυξης, όπως αυτές έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν και αφού συντάχθηκε αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε 

υπογράφηκε και από τους δυο συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια 

πρωτότυπα. Σα δύο (2) κράτησε το Κ.Κ.Π.Π.Α., το δε άλλο έλαβε ο 

αντισυμβαλλόμενος. 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ  Δ.. ΣΟΤ  Κ.Κ.Π.Π.Α. 

 

 

ΙΨΑΝΝΗ ΛΙΒΑΝΟ 

Για τον ΑΝΑΔΟΦΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ε΄ 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ (ΣΕΤΔ)  

ΣΟΤ ΑΡ. 79 ΠΑΡ. 4 ΣΟΤ Ν.4412/16 

 

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των 

οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  

και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι 

δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας 

σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 

αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [ ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Υορέα ΚΗΜΔΗ : [ 55400 ] 

- Σαχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Σαχ. Κωδικός: [ ΑΝ. ΣΟΦΑ 5,  ΑΘΗΝΑ- 115 21 ] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Προμηθειών: Μαρκοζάνε Ευστ./ Γρ. Προέδρου] 

- Σηλέφωνο: [ 213 2031 057-010] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [promithiesky@0280.syzefxis.gov.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[www.kkppa.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Σίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 

σχετικού CPV): 80000000-8] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗ: [………………………………] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΤΠΗΡΕΙΑ ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΝΑΙ] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 

υπάρχει): [ ΟΙΚ. ………………… ] 

 

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΨΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΟΡΕΑ 

mailto:promithiesky@0280.syzefxis.gov.gr
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΥΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΥΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Σαχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii: 

Σηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20:ο 

οικονομικός φορέας είναι 

προστατευόμενο εργαστήριο, 

«κοινωνική επιχείρηση»iv ή προβλέπει την 

εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο 

προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο 

ποσοστό των εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε 

ποια κατηγορία ή κατηγορίες 

εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν 

οι απασχολούμενοι. 

[] Ναι [] χι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει 

εθνικού συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] χι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι:  
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Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β 

και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 

παρόντος μέρους, συμπληρώστε το 

μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε 

περίπτωση συμπληρώστε και 

υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του 

καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 

σχετικό αριθμό εγγραφής ή 

πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα 

οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 

πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την 

κατάταξη στον επίσημο κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 

όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος 

IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά 

περίπτωσηΜΟΝΟ εφόσον αυτό 

απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα 

έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε 

θέση να προσκομίσει βεβαίωση 

πληρωμής εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 

πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 

απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική 

βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 

κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] χι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] χι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας 

σύμβασης από κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] χι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 
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εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για 

συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους 

οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν 

από κοινού στη διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή 

κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού 

φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των 

προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον 

οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης 

δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και 

τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Σαχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Σηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή 

στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση 

(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό 

…): 

[……] 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

το άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςxii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίαςxiii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Τπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxv το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται 

ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 

απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 

πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 

έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] χι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από 

τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή 

τους λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

[ ]· 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
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γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]xviii 

ε περίπτωση καταδικαστικής 

απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει 

λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xix; 

[] Ναι [] χι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxx: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει 

εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του 

όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxi, 

στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία 

είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] χι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Φώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη 

και δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης 

ή έκδοσης απόφασης 

- ε περίπτωση καταδικαστικής 

απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας 

σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου 

αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 

οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων 

ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 

δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους ;xxii 

ΥΟΡΟΙ 

 

ΕΙΥΟΡΕ 

ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ 

ΑΥΑΛΙΗ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] χι  

-[] Ναι [] χι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] χι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] χι  

-[] Ναι [] χι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] χι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά 

την καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων):xxiii 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει 

του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του 

στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxiv; 

[] Ναι [] χι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού 

του λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] χι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxv : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 

οποίους ωστόσο ο οικονομικός 

φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη 

σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της 

εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και 

των μέτρων σχετικά με τη συνέχε 

συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις 

περιστάσειςxxvi 

[     ] Ναι [     ] χι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων): [……][……][……] 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[     ] Ναι [     ] χι 

 

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

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] χι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 

φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[     ] Ναι [     ] χι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] χι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 

ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 

συμφερόντωνxxviii, λόγω της συμμετοχής 

του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[     ] Ναι [     ] χι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο 

τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία 

της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxix; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[     ] Ναι [     ] χι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλειαxxx κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

[     ] Ναι [     ] χι 
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προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 

της προηγούμενης σύμβασης , 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[     ] Ναι [     ] χι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 

των πληροφοριών που απαιτούνται για 

την εξακρίβωση της απουσίας των 

λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 

των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή 

του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης 

ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[     ] Ναι [     ] χι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

σον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του 

παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην 

περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει 

μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[     ] Ναι [     ] χι 

 

 

Μέρος VI: Σελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω 

αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι 

έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν 

αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxi, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα 

σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα 

σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... 

[προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως 

καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 

δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να 

προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... 

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, 

παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, 

αριθμός αναφοράς)]. 
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Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): 

[……]    

                                                           
i Σε 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 ευρώ. 

 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 ευρώ. 

 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 ευρώκαι/ή 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 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii Σφμφωνα 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.  

viii Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ 

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

42). 

ix Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ 

“διαφκορά”. 

x Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ 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/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου, 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), «Κφρωςη και εφαρμογή τησ Σφμβαςησ ποινικοφ δικαίου για τη διαφθορά και 

του Πρόςθετου ςϋ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςθήκη καθόςον ςτο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφζρεται η κείμενη νομοθεςία). 
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xi 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) "Κφρωςη τησ Σφµβαςησ ςχετικά µε την προςταςία των οικονοµικϊν 

ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτήτων και των ςυναφϊν µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xii Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, 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. 

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

Συμβουλίου, 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)“Πρόληψη και καταςτολή τησ νομιμοποίηςησ εςόδων από εγκληματικζσ 

δραςτηριότητεσ και τησ χρηματοδότηςησ τησ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xiv 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)"Πρόληψη και καταπολζμηςη 

τησ εμπορίασ ανθρϊπων και προςταςία των θυμάτων αυτήσ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xv 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 Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. 

τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

xvi Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xvii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix 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)  

xx Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, 

κατ᾽ εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων 

που λιφκθκαν.  

xxi Στθν 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).  

xxii Σθμειϊνεται 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 





 

52 
 

                                                                                                                                                                     
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  

xxiii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxiv Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 

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

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

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvi Άρκρο 73 παρ. 5. 

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

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

xxviii Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxix Πρβλ άρκρο 48. 

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

από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxi Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xxxii Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 

(διαδικτυακή διεφθυνςη, αρχή ή φορζα ζκδοςησ, επακριβή ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που 

παρζχουν τη δυνατότητα ςτην αναθζτουςα αρχή ή ςτον αναθζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου 

απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τη ςχετική ςυγκατάθεςη για την εν λόγω 

πρόςβαςη. 
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