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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΝΟΣ  (1)
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  ΤΥΠΟΥ MINI VAN ΜΕ THERMO BOX (CPV 34114000-9) ΓΙΑ
ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΒΟΥΛΑΣ (Π.Α.Α.Π.Α.Β.).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                     





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

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

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

• Την υπ’ αριθμ. Α2.861/14-8-2013 ΥΑ (ΦΕΚ 2044/Β’/22-8-2013) περί Κανόνων Διακίνησης
και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών.

• Την  ΥΑ  91354/24-08-2017  (ΦΕΚ  2983/Β’/30-08-2017)  περί  κωδικοποίησης  Κανόνων
Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

• Την αρ. αριθμ. 13ης Συνεδρίασης /36ο θ./31-03-2021 Απόφαση Δ.Σ./Κ.Κ.Π.Π.Α.
• Την  με αριθμ. (ΑΔΑ: Ψ9Γ9ΟΞΧ1-9ΛΠ)  Απόφαση Ανάληψης  Υποχρέωσης (α/α: 1582/8-9-

2021 Δέσμευσης).
                         

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά (οικονομική και τεχνική) και τα δικαιολογητικά

συμμετοχής, στο Γρ. Πρωτόκολλου του Π.Α.Α.Π.Α. Βούλας (Λ. Καραμανλή 2, Βούλα) για την αγορά
ενός (1) ηλεκτροκίνητου οχήματος  mini van με  Thermo Box για τις ανάγκες του Παραρτήματος
προϋπολογισμένης δαπάνης δεκαέξι χιλιάδων (16.000,00€) συμπ/νου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  της  παρούσας που  αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής,  μέχρι  15/10/2021
ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π.μ.           

Το κριτήριο για την επιλογή θα είναι  η χαμηλότερη τιμή. Η κρίση του αποτελέσματος θα
γίνει από τριμελή επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 13Ης Συνεδρίασης /36ο θ./31-03-
2021 Απόφαση Δ.Σ./Κ.Κ.Π.Π.Α.

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.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές.
Η αποσφράγιση των υποψηφιοτήτων και η αξιολόγησή τους γίνεται από τα αρμόδια όργανα της
Αναθέτουσας Αρχής («Επιτροπή Αποσφράγισης & Αξιολόγησης»).
Μετά  την  υποβολή  και  αποσφράγιση  των  προσφορών,  διευκρινήσεις,  τροποποιήσεις  ή
αποκρούσεις ή ενστάσεις ή προσφυγές κατά των όρων της προκήρυξης, δε γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Κατά την αποσφράγιση πρόσβαση έχουν μόνο η αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της επιτροπής (αρ.
100 του ν.4412/2016).
Τεύχη της προκήρυξης με τους όρους, καθώς και συμπληρωματικές πληροφορίες δίδονται για τα
διοικητικά θέματα της πρόσκλησης από τα Γρ. Διαχείρισης Υλικού του Π.Α.Α.Π.Α.Β. (τηλ.: 213 20
07 911) και της Μονάδας π. Γλυφάδας του Παραρτήματος ΑμεΑ Ανατολικής Αθήνας (τηλ.: 213 20
07 965) και για τα τεχνικά θέματα από το Γρ. Οδηγών του Π.Α.Α.Π.Α.Β. (τηλ.: 213 20 07 936) τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Κανένας  υποψήφιος  δεν  μπορεί,  σε  οποιαδήποτε  περίπτωση,  να  επικαλεστεί  προφορικές
απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους  όρους
της παρούσας προκήρυξης (παρ. 2 αρ.22 Ν.4412/16).
Η  υπογραφή  των  υπευθύνων  δηλώσεων  δεν  απαιτείται  να  έχει  βεβαίωση  του  γνησίου  της
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις που αναφέρονται
στην παρούσα, μπορούν να υπογράφονται εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν
να υποβάλλονται προσφορές,  και να αφορούν την συγκεκριμένη προκήρυξη/πρόσκληση (αρ. 79Α

παρ.4 ν. 4412/2016 όπως ισχύει). Δεν απαιτείται θεώρησή τους.

                                                                     





Η  αναθέτουσα  αρχή  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ζητεί  από  προσφέροντες  και  υποψήφιους,  σε
οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα
δικαιολογητικά,  όταν  αυτό  απαιτείται  για  την  ορθή  διεξαγωγή  της  διαδικασίας  (παρ.  5  αρ.79
ν.4412/16).
Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι οικείες διατάξεις όπως έχουν μέχρι
σήμερα τροποποιηθεί  και  συμπληρωθεί  των νόμων,  προεδρικών διαταγμάτων και  υπουργικών
αποφάσεων  που  έχουν  προαναφερθεί  στην  παρούσα  διακήρυξη,  τις  οποίες  θεωρείται  ότι
γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στην πρόκληση και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.

Η  προκήρυξη  θα  διενεργηθεί  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στα  συνημμένα  παραρτήματα  που
θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

         

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ./Κ.Κ.Π.Π.Α

Α. ΦΕΙΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ

                                                                     





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 1ο

Δικαίωμα συμμετοχής, Προσόντα και Δικαιολογητικά συμμετοχής.
Όσοι  επιθυμούν  να  συμμετάσχουν  στην  παρούσα  προκήρυξη  θα  πρέπει  να  υποβάλλουν  την
προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο στο Γρ. Πρωτόκολλου του Π.Α.Α.Π.Α.Βούλας
(Λ. Καραμανλή 2, Βούλα), μέχρι και την ημέρα και ώρα αποσφράγισης (με οποιονδήποτε τρόπο και
αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται). 
Εμπρόθεσμες  θεωρούνται  οι  προσφορές  που  θα  έχουν  περιέλθει  στην  Υπηρεσία  μέχρι  την
παραπάνω ημερομηνία και ώρα (σύμφωνα με το ωρολόγιο του πρωτοκόλλου), δεν θα ληφθούν υπ’
όψη προσφορές που ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν στο Γραφείο Προμηθειών του
Κ.Κ.Π.Π.Α. έγκαιρα.

1.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στην προκήρυξη έχουν:
1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2. Συνεταιρισμοί, συμπράξεις, κοινοπραξίες και ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν
υποχρεούται  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. 
Στην 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 Φορέα .
Σε  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.ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (αρ. 73,74 & 79 ν.4412/16)
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν θα πρέπει να ισχύει κανένας λόγος αποκλεισμού των αρ.
73 & 74 του ν.4412/16. Περαιτέρω οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν μαζί με την προσφορά
τους, επί ποινή απόρριψης, τα εξής δικαιολογητικά:

Α.  ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
1. Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων.
2. Υπεύθυνη δήλωση (χωρίς θεώρηση) στην οποία να δηλώνουν ότι: 
 Δεν  έχουν  καταδικασθεί  για  κανένα  από  τα  αδικήματα  της  παρ.  1  του  αρ.  73  του
ν.4412/2016 όπως ισχύει.
 Δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους υποχρεωτικούς και δυνητικούς λόγους αποκλεισμού
που αναφέρονται στο αρ. 73 του ν.4412/2016 όπως ισχύει.
 Εφαρμόζουν και θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν την φορολογική, κοινωνικό-ασφαλιστική,
εργατική,  περιβαλλοντική νομοθεσία καθώς και  την νομοθεσία για  την υγεία,  την ασφάλεια  και
πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου των εργαζομένων (αρ. 18 ν.4412/2016 όπως ισχύει).

Β. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
1. Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δι’ αντιπροσώπων.
2. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
3. Υπεύθυνη δήλωση (χωρίς θεώρηση) στην οποία να δηλώνουν ότι: 
 Δεν  έχουν  καταδικασθεί  για  κανένα  από  τα  αδικήματα  της  παρ.  1  του  αρ.  73  του
ν.4412/2016 όπως ισχύει.
 Δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους υποχρεωτικούς και δυνητικούς λόγους αποκλεισμού
που αναφέρονται στο αρ. 73 του ν.4412/2016 όπως ισχύει.

                                                                     





 Εφαρμόζουν και θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν την φορολογική, κοινωνικό-ασφαλιστική,
εργατική, περιβαλλοντική νομοθεσία καθώς και την νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια των
εργαζομένων (αρ. 18 ν.4412/2016 όπως ισχύει).

Γ. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
• Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων, Α. Έλληνες πολίτες και Β.
Αλλοδαποί, αντιστοίχως. 

Δ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
• Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχ.
2.Α, 2.Β και 2.Γ. Διευκρινίζεται ότι :
 οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο
του Δ.Σ. του συνεταιρισμού.

Ε. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
• Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά,  για  τον κάθε προμηθευτή ή και  πάροχο
υπηρεσιών, που συμμετέχει στην ένωση.

 Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

 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.  Στην  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.  Σε
περίπτωση  κατακύρωσης  ή  ανάθεσης  της  προμήθειας/υπηρεσίας,  η  ευθύνη  αυτή  εξακολουθεί
μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
• Σε 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. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν
να προτείνουν αντικατάσταση, η οποία εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Α.

ΣΤ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ.
1. Όλοι  οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  εφόσον  ζητείται  από  την  παρούσα  διακήρυξη  να
υποβάλουν επικυρωμένα φωτοαντίγραφα, αυτά θα είναι επικυρωμένα κατά τα οριζόμενα στο Ν.
4250/2014 σύμφωνα με τον οποίο αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, υποβάλλονται
και  γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  από  τις  δημόσιες  υπηρεσίες  (Δημόσιο,  τους  Ο.Τ.Α.,  τα
Ν.Π.Δ.Δ., τα Δικαστήρια όλων των βαθμών, τα Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται
τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του
ετήσιου προϋπολογισμού τους, τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που προβλέπονται
στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3429/2005, καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις
των  Ο.Τ.Α.)  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  των  πρωτοτύπων  εγγράφων  που  εκδόθηκαν  από  τις
υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους. Ομοίως, υποβάλλονται και
γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο,  καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα

                                                                     





όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς που αναφέρονται ανωτέρω.
Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα
εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Ζ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ. 
Σε  περίπτωση  που  το  οικείο  κράτος  δεν  εκδίδει  κάποιο  έγγραφο  ή  πιστοποιητικό  από  τα
απαιτούμενα 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 ή  στα  κράτη μέλη όπου δεν  προβλέπεται  η  ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη
δήλωση  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου
επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η ανωτέρω ένορκη βεβαίωση ή
υπεύθυνη δήλωση όπου δεν προβλέπεται, συνυποβάλλεται, υποχρεωτικά, με βεβαίωση από την
αρμόδια αρχή ότι δεν εκδίδεται το αντίστοιχο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή ότι δεν καλύπτει
όλες τις περιπτώσεις όλες τις περιπτώσεις της διακήρυξης (αρ.  80 ν.4412/2016).Η υποχρέωση
αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.

Άρθρο 2ο

Κατάρτιση- Υποβολή προσφορών.
Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον
οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την παρούσα διαδικασία, ειδικότερα:
 «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ».
γ Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης.
δ. Η ημερομηνία αποσφράγισης.
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.
Μέσα  στον  κυρίως  φάκελο  της  προσφοράς  τοποθετούνται  όλα  τα  σχετικά  με  την  προσφορά
στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:

α.-  Όλα  τα  ζητούμενα  δικαιολογητικά  (σε  ένα  αντίγραφο)  του  άρθρου  1  της  παρούσας
τοποθετούνται  στον  κυρίως φάκελο και  μέσα σε  χωριστό  σφραγισμένο  φάκελο με  την  ένδειξη
«Δικαιολογητικά».
Εφόσον  οι  προμηθευτές  συμμετέχουν  με  αντιπρόσωπό  τους,  υποβάλλουν   παραστατικό
εκπροσώπησης.

β.- Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται στον κυρίως φάκελο και μέσα σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική προσφορά».
Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς, επί ποινή απόρριψης, συνυποβάλλονται τα αποδεικτικά της
τεχνικής προσφοράς, ήτοι:
• Έγγραφο  (κατά  προτίμηση  με  το  λογότυπο  της  εταιρείας  του  προσφέροντα)  με  τίτλο
«Τεχνική προσφορά» στο οποίο θα υπάρχει πίνακας προσφερόμενων ειδών/υπηρεσιών καθώς και
περιγραφή προσφερόμενων ειδών/υπηρεσιών, πληροφορίες για αυτά, όπως επίσης και κατάλογος
των συνημμένων σχετικών δικαιολογητικών (της τεχνικής προσφοράς). Η τεχνική προσφορά θα
υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο και θα σφραγίζεται με την σφραγίδα της εταιρείας.
• Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες συμβάσεις παρόμοιων έργων σε μέγεθος και
συνάφεια, εντός των τριών τελευταίων χρόνων σε παρομοίους φορείς, καθώς και βεβαιώσεις των
φορέων αυτών –εφόσον υπάρχει η προηγούμενη σύμβαση- η καλή εκτέλεση αυτής ή υπεύθυνη
δήλωση ότι ο κατάλογος είναι αληθής και ακριβής. 
• Υπεύθυνη  δήλωση  υπογεγραμμένη  (χωρίς  θεώρηση)  από  τον  νόμιμο  εκπρόσωπο  της
προμηθεύτριας εταιρείας στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

1.  Η  εταιρεία  μπορεί  να  παράσχει  την  σχετική  προμήθεια  και είναι  εγγεγραμμένη  στο  οικείο
εμπορικό  –  βιοτεχνικό  –  βιομηχανικό  επιμελητήριο  ή  όπου  άλλου  υποχρεούται  να  είναι
εγγεγραμμένη  σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία,  για  την  επαγγελματική  δραστηριότητα  που
ασκεί, η οποία είναι συναφή με το προς προμήθεια είδος.

                                                                     





2. Διαθέτει το απαιτούμενο έμπειρο προσωπικό και τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό για την
εκτέλεση προμήθειας ή την παροχή της υπηρεσίας. 
3.  Έχει  λάβει  πλήρη  γνώση  των  υλικών/προϊόντων  που  απαιτούνται  για  την  συγκεκριμένη
προμήθεια  και  εφόσον  τελικώς  του  κατακυρωθεί  το  έργο  θα  εκπληρώσει  τις  συμβατικές
υποχρεώσεις του σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης. 
4.  Εγγυάται  για  το  σύνολο  των  υλικών/προϊόντων  που  προσφέρει  από  άποψη  ποιότητας  και
ασφάλειας.
5. Εφαρμόζει και ότι θα συνεχίσει να εφαρμόζει τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, εργατικής και
ασφαλιστικής  νομοθεσίας  και  της  νομοθεσίας  περί  υγείας  και  ασφαλείας των εργαζομένων και
πρόληψης  του  επαγγελματικού  κινδύνου,  όπως  ορίζεται  από  τις  εκάστοτε  οικείες  ισχύουσες
διατάξεις.
6. Μονομερώς (και χωρίς καμία υποχρέωση και ευθύνη του Φορέα) θα έχει την ευθύνη έναντι του
Νόμου να τηρήσει όλες τις διατάξεις που έχουν σχέση με την εργατική Νομοθεσία και τις επιμέρους
διατάξεις για αμοιβές – ωράριο – φορολογία – ατυχήματα – αποζημιώσεις κ.λ.π. για το προσωπικό
που θα χρησιμοποιήσει, καθώς και ότι το προσωπικό φύλαξης δεν έχει καμία εργασιακή σχέση με
το Κ.Κ.Π.Π.Α..
7. 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.
8.  Ο συμμετέχων (στην περίπτωση προμήθειας προϊόντων ή χρήσης προϊόντων για την παροχή
υπηρεσίας) δύναται να λάβει τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης προϊόντων που προμηθεύει ή που θα
χρησιμοποιήσει, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια των
ασθενών, των χρηστών ή ενδεχομένως άλλων προσώπων, καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων.
9. Η επιχείρηση είναι οικονομικά και χρηματοοικονομικά επαρκής για να φέρει σε πέρας το έργο.
10. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν
τον  κυρίως  φάκελο  με  την  ένδειξη  «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και  τις  λοιπές  ενδείξεις  του
κυρίως φακέλου.

Υπόχρεοι των υπευθύνων δηλώσεων είναι, κατά περίπτωση:
Για τις Ο.Ε. , Ε.Ε. οι ομόρρυθμοι εταίροι.   
Για τις Ε.Π.Ε. και τις Ι.Κ.Ε. ͢   οι διαχειριστές
Για τις Α.Ε. ͢   ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος
Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου ͢   οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
Για το συνεταιρισμό ͢   ο Πρόεδρός του
Για την ένωση προμηθευτών -  κοινοπραξία ͢   κάθε μέλος 

γ.- Τα  οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται  επί  ποινή απορρίψεως,  μέσα στον
κυρίως φάκελο και σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική προσφορά»,
διαμορφωμένα ως εξής: 
• Θα δοθεί μια συνολική και τελική τιμή με και χωρίς ΦΠΑ (θα αναφέρεται και ο συντελεστής

ΦΠΑ)  που  θα  ανταποκρίνεται  πλήρως  στην  εκτέλεση  της προμήθειας  και  των
απαιτούμενων υλικών που αναφέρονται στο παράρτημα Β’)  

• Κριτήριο κατακύρωση είναι η χαμηλότερη τιμή που θα δοθεί ως εξής:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ολογράφως (€)
Χωρίς Φ.Π.Α. Δώδεκα χιλιάδες εννιακόσια τρία €ΥΡΩ 12.903,00

Με Φ.Π.Α.(24%) Δέκα έξι χιλιάδες   €ΥΡΩ 16.000,00

Ημερομηνία: ………………………..

                                                                     





• Λάβαμε  πλήρη  γνώση  (εφόσον  απαιτείται  από  την  προκήρυξη)  των  ειδικών  τοπικών
συνθηκών

• Λάβαμε πλήρη γνώση όλων των όρων της οικείας προκήρυξης/πρόσκλησης τους οποίους
αποδεχόμαστε πλήρως.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

• Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά
απορρίπτεται με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου. 

• Ο προσφέρων υποχρεούται με την προσφορά του να δηλώσει το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις % στο
οποίο υπάγεται το είδος.

• Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.   
• 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.

• 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.

• Ο Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για
την  τεκμηρίωση  των  προσφερόμενων  τιμών,  οι  δε  προμηθευτές  υποχρεούνται  να  τα
παρέχουν.

• Σε περίπτωση που δεν  παρασχεθούν τα ανωτέρω στοιχεία,  διακόπτεται  η αξιολόγηση της
συγκεκριμένης προσφοράς, η οποία χαρακτηρίζεται πλέον ως απαράδεκτη.

• Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική παραλαβή
της  προμήθειας.  Αποκλείεται  οποιαδήποτε  αναθεώρηση  των  τιμών  της  προσφοράς  και
οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντίτιμου των ειδών που θα προμηθεύσει
βάσει  των  τιμών  της  προσφοράς  του  μέχρι  την  οριστική  παραλαβή  των  ειδών  και  την
αποπληρωμή τους.

• Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. 
• Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη

και  μονογραμμένη  από  τον  προσφέροντα,  το  δε  αρμόδιο  όργανο  παραλαβής  και
αποσφράγισης  των  προσφορών,  κατά  τον  έλεγχο,  μονογράφει  και  σφραγίζει  την  τυχόν
διόρθωση ή προσθήκη.

• Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά
την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

• Η προσφορά μπορεί να απορρίπτεται εάν δεν είναι σαφή και κατανοητή.
• Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως ένσταση κατά της παρούσας ή έχει

απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους
τους όρους της διακήρυξης,  και  δεν δύναται  με  την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο
τρόπο να αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω όρους.

• Η άσκηση ενστάσεως κατά της παρούσας δεν κωλύει τη συμμετοχή στην παρούσα. 
• Μετά  την  κατάθεση  της  προσφοράς,  επί  νομίμως  υποβληθέντων  δικαιολογητικών  οι

συμμετέχοντες παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από το αρμόδιο όργανο, είτε
κατά  την  ενώπιων του διαδικασία,  είτε  κατόπιν  εγγράφου της  Υπηρεσίας,  μετά  τη  σχετική
γνωμοδότηση του οργάνου. 

• Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη
μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το
αρμόδιο όργανο.

• Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, το αρμόδιο όργανο, ακόμη κι αν το ίδιο είναι αρμόδιο
και  για  την  αξιολόγησή  τους,  δεν  είναι  υποχρεωμένο  να  ελέγχει  την  συμμόρφωση  των
διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους ως προς τους όρους της διακήρυξης.

• Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες
από την επόμενη της αποσφράγισης. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να παρατείνουν την
ισχύ των προσφορών τους και αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και
τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

                                                                     





• Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του  προβλεπόμενου  από  την  παρούσα
διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

• Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
Υπηρεσία,  πριν  από  την  λήξη  της,  κατά  ανώτατο  όριο  για  χρονικό  διάστημα  ίσο  με  το
προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου
παράτασης  ισχύος  της  προσφοράς,  τα  αποτελέσματα  της  αποσφράγισης  υποχρεωτικά
ματαιώνονται,  εκτός  αν  η  αναθέτουσα  αρχή  κρίνει  κατά  περίπτωση,  αιτιολογημένα  ότι  η
συνέχιση  της  διαδικασίας  εξυπηρετεί  το  δημόσιο  συμφέρον,  οπότε  οι  συμμετέχοντες  στην
πρόσκληση μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους
ζητηθεί πριν την παρόδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, είτε όχι.

• Δεν  γίνονται  δεκτές  αντιπροσφορές.  Σε  περίπτωση  υποβολής  τους  απορρίπτονται  ως
απαράδεκτες.

• Σε περίπτωση συνυποβολής με  την  προσφορά στοιχείων  και  πληροφοριών  εμπιστευτικού
χαρακτήρα,  η  γνωστοποίηση  των  οποίων  στους  συνδιαγωνιζόμενους  θα  έθιγε  τα  έννομα
συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ΄ αυτών την ένδειξη “πληροφορίες
εμπιστευτικού χαρακτήρα”. Στην αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών
των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα
αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου του ενδιαφερομένου.

• Κατά τα λοιπά οι προσφορές μπορούν να απορριφθούν εφόσον ισχύουν ένας ή περισσότεροι
λόγοι που αναφέρονται στο αρ. 91 του ν.4412/16.  

Άρθρο 2°
Εγγυήση καλής εκτέλεσης 
Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση ή η ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της
συνολικής συμβατικής αξίας, αφαιρουμένου του Φ.Π.Α. και θα ισχύει για όσο διαρκεί η σύμβαση. Η
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης δεν μπορεί να επιστραφεί αν δεν εκτελεστεί η
σύμβαση  και αν δεν εκκαθαριστούν τυχών απαιτήσεις της υπηρεσίας προς τον ανάδοχο.
• Κατά τα λοιπά, σχετικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Ν.4412/16 καθώς και

κάθε άλλης σχετικής νομοθεσίας.

Άρθρο 3ο

Παράδοση – Μέτρα Ασφάλειας – Επίβλεψη – Παραλαβή  – Πληρωμή.
1. Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας και την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η
χαμηλότερη τιμή εντός της  προϋπολογισμένης δαπάνης ανά είδος συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.
2. 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  η  προηγούμενη  συμβατική  συμπεριφορά  του
προμηθευτή.
3. Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς και για μέρος της προμήθειας, στο σύνολο όμως
του κάθε είδους.
4.  Η  Επιτροπή  αποσφράγισης  μετά  το  τέλος  διεξαγωγής  της  διαδικασίας  (αποσφράγιση  και
αξιολόγηση), συντάσσει το σχετικό πρακτικό με το οποίο μπορεί να προτείνει σχετικά στο Δ.Σ. του
Κ.Κ.Π.Π.Αττικής:
Α. Την κατακύρωση της προμήθειας
Β. Την ματαίωση των αποτελεσμάτων της προκήρυξης και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη
των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
Γ. Την ματαίωση των αποτελεσμάτων της προκήρυξης και απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας.
Δ. Οποιαδήποτε άλλη πρόταση θεωρεί απαραίτητη να διατυπωθεί στο πρακτικό πάντα ομοίως με
αιτιολογημένη απόφασή της.
Ε.  Στην  περίπτωση  ισότιμων  ή  ισοδύναμων προσφορών,  ο  ανάδοχος  επιλέγεται  με  κλήρωση
σύμφωνα με το αρ. 90 του ν.4412/16.
Η κατακύρωση αποτελέσματος της υποβολής προσφορών θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο το

                                                                     





οποίο μπορεί να αποφασίσει την κατακύρωση ή την επανάληψη αυτού, εάν κρίνει το αποτέλεσμα
ασύμφορο, χωρίς καμιά αξίωση ή απαίτηση του αναδόχου.
5.  Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο Ανάδοχος
στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η υπηρεσία, καλείται να προσέλθει μέσα σε είκοσι (20)
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής κλήσης, για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής σύμφωνα με το
άρθρο 6 της παρούσης.
6. Εάν ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση,
κηρύσσεται  έκπτωτος  με  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  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°
Ανακοίνωση ανάθεσης – επέκταση  σύμβασης και τελικές διατάξεις.
Μετά  την  επέλευση  των  έννομων  αποτελεσμάτων  της  κατακυρωτικής  απόφασης  (αρ.  105
ν.4412/16), θα ακολουθήσει ανακοίνωση ανάθεσης και πρόσκληση για την υπογραφή του σχεδίου
σύμβασης όπως αυτό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, χωρίς να μπορούν να γίνουν
ουσιώδης  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 9 του Παραρτήματος Δ (σχέδιο σύμβασης) της παρούσας.

Η  σύμβαση  δύναται  να  αναθεωρηθεί  ή  τροποποιηθεί  με  τη  σύμφωνη  γνώμη  και  των  δύο
συμβαλλομένων, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του ν.4412/16, και σε περίπτωση που υπάρξει
ανάγκη για τροποποίηση πέραν των όσων αναφέρονται στο παρών άρθρο, αυτή δεν θα ξεπερνά
τα όρια του αρ. 132 Ν.4412/16.

• Σε περίπτωση που καταργηθεί η δομή ή του Παράρτημα για το οποίο αφορά η παρούσα, το ΚΚΠΠΑ
μπορεί να λύση την σύμβαση αζημίως για την αναθέτουσα αρχή.

• Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα μονομερώς να αυξήσει στον ανάδοχο τις συμβατικές του εργασίες για
την κάλυψη τυχόν εκτάκτων αναγκών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν.

• Για πρόσθετες εργασίες που δεν προβλέπονται από την διακήρυξη και δεν θα υπερβαίνουν το 20%
του προϋπολογισμού του διαγωνισμού αλλά αποβλέπουν στην φύλαξη, υγιεινή, καλή εμφάνιση και
αναβάθμιση των επί μέρους μονάδων του Κέντρου, ο ανάδοχος θα υποβάλλει οικονομικοτεχνική
μελέτη για έγκριση, εφόσον του ζητηθεί.

• Καθ΄όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, 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.

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται, όταν καλείται, σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν
την  Συμβατική  Υπηρεσία  (τακτικές  και  έκτακτες),  παρουσιάζοντας  τα  απαραίτητα  στοιχεία  που
τυχόν του ζητηθούν για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

• Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας
νομοθεσίας.

• Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/
Κοινοπραξία,  θα  είναι  από κοινού  και  εις  ολόκληρον υπεύθυνα  έναντι  του  Κ.Κ.Π.Π.Α.  για  την
εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη/Προσφορά/Σύμβαση υποχρεώσεών τους.
Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον
στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι  της
Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις
του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.

• Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της
Σύμβασης,  οποιαδήποτε  από  τα  Μέλη  της  Ένωσης/  Κοινοπραξίας,  εξαιτίας  ανικανότητας  για
οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα
υπόλοιπα  Μέλη  συνεχίζουν  να  έχουν  την  ευθύνη  ολοκλήρωσης  της  Σύμβασης  με  τους  ίδιους
όρους.

• Σε  περίπτωση  λύσης,  πτώχευσης,  ή  θέσης  σε  καθεστώς  αναγκαστικής  διαχείρισης  ή  ειδικής
εκκαθάρισης  ενός  εκ  των  μελών  που  απαρτίζουν  τον  Ανάδοχο,  η  Σύμβαση  εξακολουθεί  να

                                                                     





υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του
Αναδόχου,  μόνο εφόσον αυτά  είναι  σε θέση να τις  εκπληρώσουν.  Η κρίση για  τη  δυνατότητα
εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται  στη διακριτική ευχέρεια  του αρμοδίου
οργάνου  της  Αναθέτουσας  Αρχής.  Σε  αντίθετη  περίπτωση,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  δύναται  να
καταγγείλει  τη  Σύμβαση.  Επίσης  σε  περίπτωση  συγχώνευσης,  εξαγοράς,  μεταβίβασης  της
επιχείρησης  κλπ.  κάποιου  εκ  των μελών που  απαρτίζουν  τον  Ανάδοχο,  η  συνέχιση  ή  όχι  της
Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση λύσης ή
πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού
σε  αναγκαστική  διαχείριση,  τότε  η  σύμβαση λύεται  αυτοδίκαια  από την  ημέρα επέλευσης  των
ανωτέρω  γεγονότων.  Σε  τέτοια  περίπτωση  καταπίπτουν  υπέρ  της  Αναθέτουσας  Αρχής  και  οι
Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύμβαση.

• Ο ανάδοχος δεν δικαιούται για κανένα λόγο να διακόψει την παροχή των εργασιών του, εκτός από
τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, οι οποίες παρατίθενται περιοριστικά:

• Πυρκαγιά 
• Πλημμύρα
• Σεισμός
• Πόλεμος
• Απαγορεύεται  με  οποιονδήποτε  τρόπο ή  εκχώρηση μερικώς ή  ολικώς του έργου,  όπως και  η

υπεργολαβία  (μερικώς  ή  και  ολικώς).  Μόνη  εξαίρεση  αποτελεί  η  εκχώρηση  του  συμβατικού
τιμήματος  (του  αναδόχου  δικαίωμα)  σε  αναγνωρισμένο  Τραπεζικό  Ίδρυμα  και  η  ανάθεση  σε
υπεργολάβο της εκτέλεσης ιδιαίτερα περιορισμένων και  άκρως εξειδικευμένων εργασιών,  μόνο
μετά από αίτημά του και έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

                                                                     





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 Διαστάσεις (ΜΧΠΧΥ)  : 3600 Χ 1345 Χ 1765 mm
 Βάση άξονα  : 2375 mm
 Βάση τροχού (εμπρός/πίσω)  : 1000/1175
 Μέγιστη ταχύτητα  : 52 km/h
 Μέγιστη αυτονομία  : 90-130
 Χωρητικότητα  : 1 άτομο
 Βάρος οχήματος  : 545 kg
 Μέγιστο βάρος φορτίου  : 800 kg
 Εσωτερικές διαστάσεις του cargo  : 1635Χ1058Χ1155
 Λειτουργία συστήματος οδήγησης  : Μεσαία διεύθυνση
 Χρώμα  : Γκρι ασημί

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 Πολυμέσα  : ΜΡ5 + κάμερα οπίσθιας όψης
 Ηλεκτρικό καλοριφέρ  : 60V 400W
 Κεντρικό κλείδωμα  : Αυτόματο
 Εκκίνηση ενός κουμπιού  : Αυτόματο
 Ηλεκτρικές πόρτες και παράθυρα  : 2
 Ηλιοροφη  : Χειροκίνητη λειτουργία
 Κλιματισμός  : 60V 900W
 Καθίσματα  : Αυθεντικό δέρμα
 Ηλιοπροστασία  : Ναι
 Μοκέτα  : Ναι

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ
 Μοτέρ : 60V/3000W/4000W/5000W
 Μπαταρία λιθίου : 100 Ah μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου
 Φορτιστής : Έξυπνος, γρήγορος φορτιστής για μπαταρία λιθίου
 Χρόνος φόρτισης : 2-3 ώρες
 Έξυπνη φόρτιση : 64 V 35A

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΙΣΗΣ
 Τύπος : Υδραυλικό σύστημα
 Μπροστινό φρένο :  Δίσκος
 Οπίσθιο φρένο : Ταμπούρο

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
 Μπροστινή ανάρτηση : Ανεξάρτητη ανάρτηση McPherson
 Οπίσθια ανάρτηση : Ενσωματωμένη ανάρτηση σπειροειδούς ελατηρίου
 Ελαστικό : Μπροστινό 135/70 – Οπίσθιο 145/70-12
 Ζάντα : Κράμα Αλουμινίου

THEROMOBOX
Μαζί με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και 8 κιβώτια μεταφοράς εμπορευμάτων ώστε να 
διατηρείται η θερμοκρασία σταθερή.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δύο (2) έως τρία (3) έτη και πέντε (5) έτη για την μπαταρία του.
 

                                                                     





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ   Νο   .……………..
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ MINI VAN ΜΕ THERMO BOX
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ &  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΒΟΥΛΑΣ (Π.Α.Α.Π.Α.Β.)
  
Στην Αθήνα,  σήμερα την   ………..    ημέρα  …………... ...  στα Γραφεία του Κέντρου Κοινωνικής
Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, οδός Αν Τσόχα αρ. 5, 11521 Αθήνα μεταξύ του κ. Ιωάννη Λιβανού,
Προέδρου ΔΣ/Κ.Κ.Π.Π. Αττικής νομίμου εκπροσώπου αυτού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις  και
της εταιρείας …………………………………………..  ,  με ΑΦΜ ……………..ΔΟΥ ………….  τηλ.:
…………... νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ.   ……………………………….. συμφωνήθηκαν
και έγιναν δεκτά τα εξής:

Ύστερα  από  Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος που  έγινε  στις  ……..  για  την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ MINI VAN ΜΕ THERMO BOX
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Π.Α.Α.Π.Α.Β. κατακυρώθηκε στον Προμηθευτή, με την αριθ. ………………..
απόφαση Δ.Σ./Κ.Κ.Π.Π.Αττικής, η εν λόγω προμήθεια προϋπολογισμένης δαπάνης  16.000€ συμπ/
νου  του  Φ.Π.Α.,  με  κατακυρωθείσα δαπάνη   …………….  €  συμπεριλαμβανομένου  φπα  24%
(……………..  €  άνευ  φπα),  όπως  αναλυτικά  αναφέρεται  στην  αριθ.  πρωτ.:  οικ.
……………...Πρόσκληση, καθώς επίσης και στην Τεχνικοοικονομική Προσφορά της εταιρείας, ( αρ.
πρωτ.   ………………...  )   που επισυνάπτονται  και  αποτελούν ενιαίο κείμενο και  αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας σύμβασης. 
Ο ανάδοχος θα εκτελέσει το έργο όπως αναφέρεται στΑ παρακάτω άρθρα:

ΑΡΘΡΟ 1Ο 
Τεχνική περιγραφή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 Διαστάσεις (ΜΧΠΧΥ) : 3600 Χ 1345 Χ 1765 mm
 Βάση άξονα : 2375 mm
 Βάση τροχού (εμπρός/πίσω) : 1000/1175
 Μέγιστη ταχύτητα : 52 km/h
 Μέγιστη αυτονομία : 90-130
 Χωρητικότητα : 1 άτομο
 Βάρος οχήματος : 545 kg
 Μέγιστο βάρος φορτίου : 800 kg
 Εσωτερικές διαστάσεις του cargo : 1635Χ1058Χ1155
 Λειτουργία συστήματος οδήγησης : Μεσαία διεύθυνση
 Χρώμα : Γκρι ασημί

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 Πολυμέσα : ΜΡ5 + κάμερα οπίσθιας όψης
 Ηλεκτρικό καλοριφέρ : 60V 400W
 Κεντρικό κλείδωμα : Αυτόματο
 Εκκίνηση ενός κουμπιού : Αυτόματο
 Ηλεκτρικές πόρτες και παράθυρα : 2
 Ηλιοροφη : Χειροκίνητη λειτουργία
 Κλιματισμός : 60V 900W
 Καθίσματα : Αυθεντικό δέρμα
 Ηλιοπροστασία                         : Ναι

                                                                     





 Μοκέτα             : Ναι

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ
 Μοτέρ : 60V/3000W/4000W/5000W
 Μπαταρία λιθίου : 100 Ah μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου
 Φορτιστής  Έξυπνος, γρήγορος φορτιστής για μπαταρία 
λιθίου
 Χρόνος φόρτισης : 2-3 ώρες
 Έξυπνη φόρτιση : 64 V 35A

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΙΣΗΣ
 Τύπος                                                 : Υδραυλικό σύστημα
 Μπροστινό φρένο : Δίσκος
 Οπίσθιο φρένο             : Ταμπούρο

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
 Μπροστινή ανάρτηση : Ανεξάρτητη ανάρτηση McPherson
 Οπίσθια ανάρτηση : Ενσωματωμένη ανάρτηση σπειροειδούς ελατηρίου
 Ελαστικό : Μπροστινό 135/70 – Οπίσθιο 145/70-12
 Ζάντα : Κράμα Αλουμινίου

THEROMOBOX
Μαζί  με  το  αυτοκίνητο  θα  παραδοθούν  και  8  κιβώτια  μεταφοράς  εμπορευμάτων,  ώστε  να
διατηρείται η θερμοκρασία τους σταθερή.

ΑΡΘΡΟ 2Ο 
Εγγύηση καλής λειτουργίας και καλής εκτέλεσης
Ο  Ανάδοχος εγγυάται την λειτουργία του υπό προμήθεια  είδους  για διάστημα τουλάχιστον  (  )
έτους/ετών από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του.
Η εγγύηση καλύπτει  το  Κ.Κ.Π.Π.Α.  σε  περίπτωση ασυμφωνίας  των λειτουργικών και  τεχνικών
χαρακτηριστικών  του είδους προς τα συμφωνηθέντα με βάση την προσφορά ή/ και για όλες τις
περιπτώσεις αστοχιών ή και βλαβών μη οφειλόμενων στην συνήθη χρήση. Εφόσον διαπιστωθούν
οι ως άνω αστοχίες ή/και βλάβες ή/και ασυμφωνίες, ο  Ανάδοχος  οφείλει απροφάσιστα και χωρίς
καμία οικονομική επιβάρυνση του Κ.Κ.Π.Π.Α. να αποκαθιστά εν μέρει ή και εν συνόλω τα τμήματα
εκείνα που παρουσιάζουν πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση το Κ.Κ.Π.Π.Α. διατηρεί το δικαίωμα να
αποκαθιστά τις από υπαιτιότητα του Αναδόχου αστοχίες και βλάβες με άλλα συνεργεία, σε βάρος
του και για λογαριασμό του, εφόσον ο ίδιος δυστροπήσει ή αμελήσει για την αποκατάστασή τους
και παρέλθει άκαρπη η εύλογη προθεσμία αποκατάστασης, που θα του έχει δοθεί έγγραφα.

Για  την  καλή  εκτέλεση  των  όρων  της  παρούσας  Σύμβασης  ο  ανάδοχος  κατέθεσε  την  αριθ.
…………………….Εγγυητική  επιστολή  της  ΤΡΑΠΕΖΑΣ  …………….ποσού  ……... €,
(……………………………...ευρώ )
Η ανωτέρω εγγύηση επέχει θέση καλής εκτέλεσης της εργασίας και θα επιστραφεί μετά την πλήρη
κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Παράδοση – Μέτρα Ασφάλειας – Επίβλεψη – Παραλαβή  – Πληρωμή.
Α. Εκτέλεση των υπηρεσιών
Σε περίπτωση που υπάρχει οποιοδήποτε κώλυμα στις εργασίες ο ανάδοχος είναι αναγκασμένος να
ενημερώσει  άμεσα  εγγράφως  την  Διοίκηση  του  Κ.Κ.Π.Π.Α.  τους  λόγους  που  εμποδίζουν  την
εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων.
Β. Μέτρα ασφάλειας – ασφαλίσεις - ατυχήματα.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει όλο το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. Οι

                                                                     





σχετικές ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο.  Ο Ανάδοχος οφείλει  να
λαβαίνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημία σε πρόσωπα ή
πράγματα γενικά αστική και ποινική ευθύνη.  Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο Ανάδοχος θα
λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για αποτροπή του κινδύνου ατυχημάτων ή ζημιών. 
Σε  περίπτωση  ατυχημάτων  ή  ζημιών  κατά  την  εκτέλεση  των  εργασιών  στο  προσωπικό  του
Αναδόχου ή στο προσωπικό του Κ.Κ.Π.Π.Α.  ή σε 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.

Γ. Επίβλεψη εργασιών (όταν αφορά εργασίες).
Οι εργασίες  θα εκτελεσθούν υπό την  επίβλεψη των αρμόδιων οργάνων του Κ.Κ.Π.Π.Α.  όπως
οριστούν,  στις  εντολές  και  στις  οδηγίες  των  στελεχών  της  οποίας  ο  Ανάδοχος  οφείλει  να
συμμορφώνεται απροφάσιστα.
Από την  άσκηση της  επίβλεψης  δεν  αίρονται  ούτε  μειώνονται  οι  από την  παρούσα σύμβαση
απορρέουσες υποχρεώσεις και οι ευθύνες του Ανάδοχου προς το Κ.Κ.Π.Π.Α., κυρίως σε ότι αφορά
την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας και τις σχετικές ευθύνες του. Η άσκηση αυτή δεν
μπορεί επίσης να έχει την έννοια της άρσης ή μείωσης των ευθυνών του Ανάδοχου για ζημίες που
γίνονται προς τρίτους κατά την εκτέλεση των εργασιών και λόγω της εκτέλεσης αυτών και κάθε
σχετική δαπάνη ή αποζημίωση βαρύνει αποκλειστικά και εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο.

Δ. Παραλαβή – Πληρωμή.
• Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του είδους θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή, που θα

ορισθεί  από  το ΚΚΠΠΑ,  με  βάση  τις  νόμιμες  διαδικασίες  που  προβλέπονται  από  το
Ν.4412/16   

• Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων του ν.4412/16.
• Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο

άρθρο 200 του Ν.4412/16 και στο άρθρο 18 του Ν. 2469/97 όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.

• Οι  κρατήσεις που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις  βαρύνουν τον προμηθευτή και
είναι οι εξής:

• Κράτηση 0,06% (αρ. 375 του ν.4412/16) επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. υπέρ της
ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων, Χαρτόσημο 3% επί της ανωτέρω κράτησης και ΟΓΑ
Χαρτοσήμου 20%

• Παρακράτηση  Φόρου  4%  για  προμήθεια  ειδών  ή  8%  για  λήψη  υπηρεσιών  επί  της
συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.

• Οποιαδήποτε άλλη κράτηση ήθελε προβλεφθεί από την κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 4°
Επέκταση  σύμβασης και τελικές διατάξεις.
• Η σύμβαση δύναται να αναθεωρηθεί ή τροποποιηθεί  με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο

συμβαλλομένων,  όπως  προβλέπουν  οι  διατάξεις  του  ν.4412/16,  και  σε  περίπτωση  που
υπάρξει ανάγκη για τροποποίηση πέραν των όσων αναφέρονται στο παρών άρθρο, αυτή δεν
θα ξεπερνά τα όρια του αρ. 132 Ν.4412/16.

• Σε περίπτωση που καταργηθεί η δομή ή του Παράρτημα για το οποίο αφορά η παρούσα, το
ΚΚΠΠΑ μπορεί να λύσει την σύμβαση αζημίως για την αναθέτουσα αρχή.

• Η  υπηρεσία  έχει  το  δικαίωμα  μονομερώς  να  αυξήσει  στον  ανάδοχο  τις  συμβατικές  του
εργασίες για την κάλυψη τυχόν εκτάκτων αναγκών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν.

• Για πρόσθετες εργασίες που δεν προβλέπονται από την διακήρυξη και δεν θα υπερβαίνουν
το 20% του προϋπολογισμού του διαγωνισμού αλλά αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση των
αναγκών  του  Κέντρου,  ο  ανάδοχος  θα  υποβάλλει οικονομικοτεχνική  μελέτη  για  έγκριση,
εφόσον του ζητηθεί.

                                                                     





• Καθ΄όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, 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.

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται, όταν καλείται, σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που
αφορούν το συμβατικό είδος (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία
που τυχόν του ζητηθούν για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

• Ο  Ανάδοχος  θα  είναι  πλήρως  και  αποκλειστικά  μόνος  υπεύθυνος  για  την  τήρηση  της
ισχύουσας νομοθεσίας.

• Σε περίπτωση που ο  Ανάδοχος είναι  Ένωση/  Κοινοπραξία,  τα  Μέλη που αποτελούν την
Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι του Κ.Κ.Π.Π.Α.
για  την  εκπλήρωση  όλων  των  απορρεουσών  από  τη  Διακήρυξη/Προσφορά/Σύμβαση
υποχρεώσεών  τους.  Τυχόν  υφιστάμενες  μεταξύ  τους  συμφωνίες  περί  κατανομής  των
ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν
δύνανται  να  προβληθούν  έναντι  της  Αναθέτουσας Αρχής ως  λόγος  απαλλαγής του  ενός
Μέλους  από  τις  ευθύνες  και  τις  υποχρεώσεις  του  άλλου  ή  των  άλλων  Μελών  για  την
ολοκλήρωση του Έργου.

• Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης
της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας
για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις
του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους
ίδιους όρους.

• Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής
εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να
υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα
μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη
δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια
του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή
δύναται  να  καταγγείλει  τη  Σύμβαση.  Επίσης  σε  περίπτωση  συγχώνευσης,  εξαγοράς,
μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η
συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής.
Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή
θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια
από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ
της Αναθέτουσας Αρχής και οι  Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης
που προβλέπονται στη Σύμβαση.

• Ο ανάδοχος  δεν  δικαιούται  για  κανένα  λόγο  να  διακόψει  την  προμήθεια,  εκτός  από  τις
περιπτώσεις ανωτέρας βίας, οι οποίες παρατίθενται περιοριστικά:

• Πυρκαγιά 
• Πλημμύρα
• Σεισμός
• Πόλεμος
• Απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο ή εκχώρηση μερικώς ή ολικώς της προμήθειας, όπως

και  η  υπεργολαβία  (μερικώς  ή  και  ολικώς).  Μόνη  εξαίρεση  αποτελεί  η  εκχώρηση  του
συμβατικού τιμήματος (του αναδόχου δικαίωμα) σε αναγνωρισμένο Τραπεζικό 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 5ο
Καταγγελία της Σύμβασης
Το 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  οποιοδήποτε  όρο  της  παρούσας  σύμβασης  και  της  ταυτάριθμης

                                                                     





διακήρυξης, τούτων θεωρουμένων όλων ουσιωδών, 
-  το  Κ.Κ.Π.Π.Α.  θεωρήσει  ότι  τα  παρεχόμενα  προϊόντα,  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 των περιουσιακών του στοιχείων,  σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών
αποφάσεων.

Σε  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.Σ./
Κ.Κ.Π.Π.Α., σε άλλο αναδόχο. 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.

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.   

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.

Το 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 6ο
Κυρώσεις – Ποινικές Ρήτρες
Με απόφαση του Δ.Σ./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  είδη  ή  δεν
επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του
δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρούσα.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται,
με απόφαση του Δ.Σ./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 είδους σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές
που είχαν λάβει μέρος στην πρόσκληση ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια
πρόσκλησης ή διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη
ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου
προμηθευτή/ανάδοχο.  Ο  καταλογισμός  αυτός  γίνεται  ακόμη  και  στην  περίπτωση  που  δεν
πραγματοποιείται νέα προμήθεια του είδους, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην 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 προμηθευτή/ανάδοχο ποσού ίσου έως και με το 10% της αξίας του είδους, για
το  οποίο  κηρύχθηκε  έκπτωτος,  όταν  του δόθηκε  το  δικαίωμα να  το  παραδώσει  μέχρι  την

                                                                     





προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας της πρόσκλησης, 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
προμηθευτή/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. 

Σε περίπτωση που η προμήθεια του είδους 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. 

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 του έργου.  Στην αντίθετη περίπτωση, θα υπάρχουν κυρώσεις όπως
αναφέρεται σχετικά παρακάτω

Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης και της ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβή  των  συμβατικών  ειδών   καθώς  και  η  σύνταξη  του  πρακτικού  ποιοτικής  και
ποσοτικής παραλαβής, ανατίθεται στην Επιτροπή Παραλαβής, που διορίζεται προς τούτο από
το Κ.Κ.Π.Π.Α.

Για κάθε παράβαση όρου σύμβασης, καθώς και για παράδοση μη συμβατικών ειδών (που δεν είναι
σύμφωνα  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές)  επιβάλλεται  στον  προμηθευτή/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.Σ. Σε κάθε περίπτωση το Δ.Σ. μπορεί ταυτόχρονα να καταγγείλει την σύμβαση και
να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο.

Όλες οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται από το Δ.Σ./Κ.Κ.Π.Π.Α. μετά από προηγούμενη κλήση
προς απολογία  του αναδόχου και  αφού έχει  συνταχθεί  για  κάθε  περίπτωση πρακτικό  της
Επιτροπής Παραλαβής που να διαπιστώνει κατά τρόπο επαρκή την παράβαση.  

Η κήρυξη κατά τα ανωτέρω του αναδόχου ως εκπτώτου γίνεται από το Κ.Κ.Π.Π.Α. αζημίως για
αυτό.

Για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω καταπίπτουν ταυτόχρονα οι  ποινικές ρήτρες που
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Οι παραπάνω επιβαλλόμενες κυρώσεις επιβάλλονται ανεξαρτήτως της άσκησης ποινικής δίωξης
κατά του προμηθευτή, εάν η παράβασή του να αποτελεί και αξιόποινο αδίκημα.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Επίλυση διαφορών
Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει
μεταξύ του Κ.Κ.Π.Π.Α. και του Αναδόχου, 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 τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και αφού συντάχθηκε αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε
υπογράφηκε και από τους δυο συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα.
Τα 2 έλαβε το Κ.Κ.Π.Π.Α., το δε άλλο έλαβε ο αντισυμβαλλόμενος.

    ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
       ΓΙΑ ΤΟ Κ.Κ.Π.Π.Α                                                                     Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ                             
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ./Κ.Κ.Π.Π.Α.                                                                 
    
         ΙΩΑΝΝΗΣ Γ.  ΛΙΒΑΝΟΣ
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