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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

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

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

2. 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.

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

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

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

6. 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.
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7. 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.

8. 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.

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

10. 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».

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

12. 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.

13. 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.

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

15. 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.).

16. Την υπ΄αριθμ.14Η/5ΟΕΗΔθέμα/04-05-2022 Απόφαση Δ.Σ./Κ.Κ.Π.Π.Α περί 
έγκρισης προμήθειας ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ για το Παράρτημα 
ΑμεΑ Δυτ. Αττικής του Κ.Κ.Π.Π.Α. και διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας.

17. Την υπ’ αριθμ. 11457/11-05-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης(ΑΔΑ 
6ΦΧΝΟΞΧ1-ΤΤΗ).

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Λ Ε Ι
Κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει προσφορά, για την προμήθεια 
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ  με κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμένης δαπάνης 8.200,00€ ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ( 6.613,00 € πλέον ΦΠΑ 24% ,ΚΑΕ 
7127του π/υ του Κ.Κ.Π.Π.Α.)

I. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί σε προθεσμία δεκατριών(13) 
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο 
ΚΗΜΔΗΣ.

II. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί ως εξής:

Τόπος αποσφράγιση Ημερομηνία. 

αποσφράγισης

Ημέρα Ώρα

Αναστ. Τσόχα 5 3        31/05/2022      Τρίτη 10.30 πμ
III.Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους για εκατόν 

είκοσι ημέρες (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της 
ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να 
παρατείνεται, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή για ακόμα 120 
ημέρες.

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

V. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές.
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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, διευκρινήσεις, τροποποιήσεις 
ή αποκρούσεις ή ενστάσεις ή προσφυγές κατά των όρων της προκήρυξης, δε 
γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

VIII. Κατά την αποσφράγιση πρόσβαση έχουν μόνο η αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της 
επιτροπής (αρ. 100 του ν.4412/2016).

IX.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).

X. 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.

XI. 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).

XII. 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.

XIII. 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 – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
– ΕΙΔΗ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ 
Κ.Κ.Π.Π.Α.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ



4

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 πρωτόκολλο 
του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, Τσόχα 5 Αθήνα 
(Αμπελόκηποι), 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 
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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
1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων, Α. Έλληνες 

πολίτες και Β. Αλλοδαποί, αντιστοίχως. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες 
κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις ή το ανωτέρω Τ.Ε.Υ.Δ. υπογράφονται 
από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., από τους κατά περίπτωση 
αρμόδιους Ομόρρυθμους εταίρους στις περιπτώσεις Ο.Ε. και Ε.Ε. και από 
τον/τους Νόμιμο/μους Εκπρόσωπο/πους, στις περιπτώσεις των Α.Ε.

2. Η υποβολή των Υπεύθυνων Δηλώσεων μπορεί να διενεργηθεί 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. 

Δ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
1. 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
1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε ανάδοχο 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.

2. 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.
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3. 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. 

4. 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. 

2. Περαιτέρω ιδιωτικά έγγραφα, σύμφωνα με την παρ. 8 του αρ. 92 ν.4412/2016, 
γίνονται αποδεκτά είτε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ν. 2690/1999 (Α’ 
45) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, 
στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την 
έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

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
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Κατάρτιση- Υποβολή προσφορών.
Η προσφορά θα συνταχθεί από τον κάθε ενδιαφερόμενο κατόπιν  εξακρίβωσης  των 
ειδικών τοπικών συνθηκών του Παραρτήματος ΑμεΑ Δυτικής Αθήνας(Αριστοφάνους 
και Ιπποκράτους –Αγία Βαρβάρα 12351)και κατόπιν συνεννοήσεως με τους 
αρμόδιους υπαλλήλους στα τηλέφωνα:
Kαλογερόπουλος Σπυριδων(συντονιστής):2132031313
Τσιχλάκης Γεώργιος(τεχνική υπηρεσία):2132031309

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:

1. 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. 

2. Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη (χωρίς θεώρηση) από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο της προμηθεύτριας εταιρείας στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

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

II. Διαθέτει το απαιτούμενο έμπειρο προσωπικό και τον απαραίτητο τεχνολογικό 
εξοπλισμό για την εκτέλεση προμήθειας ή την παροχή της υπηρεσίας. 

III. 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. 

IV. Εγγυάται για το σύνολο των υλικών/προϊόντων που προσφέρει από άποψη 
ποιότητας και ασφάλειας.

V. 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 
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επαγγελματικού κινδύνου, όπως ορίζεται από τις εκάστοτε οικείες ισχύουσες 
διατάξεις.

VI. 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..

VII. 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 τα αρμόδια όργανα)

VIII. 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.

IX. Η επιχείρηση είναι οικονομικά και χρηματοοικονομικά επαρκής για να φέρει 
σε πέρας το έργο.

3. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 
εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συν-
διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, τότε ο προσφέρων 
οφείλει να σημειώνει επί αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού 
χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών 
των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας 
εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που 
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

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».
Η οικονομική προσφορά θα είναι διαμορφωμένη ως εξής:
                                     

                                            ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(με κατ’ αποκοπή τίμημα)

Ημερομηνία: ………………………..
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Ολογράφως (€)
Χωρίς Φ.Π.Α.

Με Φ.Π.Α.(23%)

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

 Λάβαμε πλήρη γνώση της τεχνικής περιγραφής την οποία αποδεχόμαστε 
πλήρως.

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

 Χρόνος παράδοσης / εκτέλεσης του έργου / της υπηρεσίας ή προμήθειας: 
όπως ορίζει οικεία πρόσκληση / προκήρυξη.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

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

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

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

4. 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.

5. 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.

6. 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.

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

8. 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 αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς 
του μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών και την αποπληρωμή τους.

9. Οι φάκελοι της οικονομικής και τεχνικής προσφοράς θα φέρουν επίσης τις 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

10. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, 
διορθώσεις. 

11. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη και υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο 
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όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, 
μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη.

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

13. Η προσφορά μπορεί να απορρίπτεται εάν δεν είναι σαφής και κατανοητή.
14. 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.

15. Η άσκηση ενστάσεως κατά της παρούσας δεν κωλύει τη συμμετοχή στην 
παρούσα. 

16. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων 
δικαιολογητικών οι συμμετέχοντες παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές 
ζητούνται από το αρμόδιο όργανο, είτε κατά την ενώπιών του διαδικασία, είτε 
κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά τη σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. 

17. 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.

18. 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.

19. 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.

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

21. 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 προκήρυξη μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν 
την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου, είτε όχι.

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

23. 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

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.
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3. Το αρμόδιο όργανο μετά το τέλος διεξαγωγής της διαδικασίας (αποσφράγιση 
και αξιολόγηση), συντάσσει εισήγηση (και πρακτικό αν απαιτείται) με το οποίο 
μπορεί να προτείνει σχετικά στο αποφαινόμενο όργανο.

Α. Την κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος 
αυτής από 80% έως 120% της ποσότητας αγαθών ή παρεχόμενων 
υπηρεσιών που αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Β. Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων της προκήρυξης και επανάληψή του με 
τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
Γ.  Την απόρριψη ενός ή περισσότερων ειδών / εργασιών με αιτιολογημένη 
απόφασή τους.
Δ. Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων της προκήρυξης και απ’ ευθείας 
ανάθεση της υπηρεσίας.
Ε. Οποιαδήποτε άλλη πρόταση θεωρεί απαραίτητη να διατυπωθεί στο 
πρακτικό πάντα ομοίως με αιτιολογημένη απόφασή της.
Ζ. Στην περίπτωση ισότιμων ή ισοδύναμων προσφορών, ο ανάδοχος 
επιλέγεται με κλήρωση σύμφωνα με το αρ. 90 του ν.4412/16.

4. Η κατακύρωση αποτελέσματος της υποβολής προσφορών θα γίνει από το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο του  ΚΚΠΠΑ 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 δέκα(10) ημέρες από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής κλήσης, για την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης, προσκομίζοντας:

i. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ.
ii. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ.
iii. Την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής σύμφωνα με 

το άρθρο 6 της παρούσης.
iv. Νομιμοποιητικά έγγραφα (που να αποδεικνύουν την εξουσία του 

προσώπου που εκπροσωπεί την εταιρεία σε περίπτωση νομικού 
προσώπου).

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°
Έννομη προστασία  κατά την διαδικασία σύναψης σύμβασης (αρ. 127 
ν.4412/16).

1. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των ορίων του 
άρθρου 118, περί απευθείας ανάθεσης, όποιος έχει έννομο συμφέρον, 
μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 
αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 
της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 
έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8), το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως χωρίς να 
επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς 
διοικητικής προσφυγής.

2. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης 
αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας 
της σύμβασης.
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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.

III. Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών 
προδιαγραφών που έχουν χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι 
όροι, είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη 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 Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.

V. Η Επιτροπή διενέργειας προβαίνει αμέσως μετά την λήξη του χρόνου 
υποβολής των προσφορών, στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών, των 
τεχνικών και των οικονομικών προσφορών.

VI. Η αξιολόγηση διενεργείται σε στάδια με πρώτο την αξιολόγηση των 
(υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και έπειτα 
των (υπο)φακέλων «Οικονομική προσφορά». Η αξιολόγηση του κάθε 
σταδίου ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα, και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε 
επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής του Διαγωνισµού.

VII. Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι 
προσβάσιμα μόνο στα μέλη του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου και την 
αναθέτουσα αρχή.

VIII. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 
προσφερόντων, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 72 ν.4412/2016, 
περί παράλειψης προσήκουσας προσκόμισης εγγύησης συμμετοχής. Η 
διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των 
προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. Το αρμόδιο 
γνωμοδοτικό όργανο  εισηγείται τον αποκλεισμό από τα επόμενα στάδια του 
Διαγωνισμού, των Υποψηφίων, που έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των 
οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της 
Προκήρυξης και συντάσσει προς τούτο σχετικό πρακτικό περί αιτιολογημένης 
αποδοχής ή απόρριψης των προσφορών των Υποψηφίων. 

IX. Στη συνέχεια αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, 
των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν 
αποδεκτά και οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται σε πρακτικό κατά 
σειρά μειοδοσίας.

X. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται ως εξής: α)απορρίπτονται ως απαράδεκτες 
οι οικονομικές προσφορές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ της παρούσας, και β)εν συνεχεία αξιολογούνται οι 
οικονομικές προσφορές, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

XI. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, το αρμόδιο γνωμοδοτικό 
όργανο συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει συγκριτικό 
πίνακα αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών των Υποψηφίων. Τα 
ανωτέρω πρακτικά μαζί με τυχόν άλλα στοιχεία του Διαγωνισμού 
υποβάλλονται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο προς έγκριση.
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XII. Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 105 ν.4412/2016, οι προσφέροντες 
λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των 
στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.

Άρθρο 6°
Εγγυητικές επιστολές  

2. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σύμβασης(άρθρο 72 του ν.4412)
2.1. Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση ή η ανάθεση υποχρεούται 

να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της 
σύμβασης, το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% ποσοστό 
επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης  και θα ισχύει για όσο διαρκεί η 
σύμβαση. Η εγγυητική επιστολή κατατίθεται με την υπογραφή της 
σύμβασης και θα πρέπει να περιέχει όλα τα ουσιώδη στοιχεία του 
συνημμένου υποδείγματος στο οικείο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας. Η 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης δεν μπορεί να 
επιστραφεί αν δεν εκτελεστεί η σύμβαση (και η παρεχόμενη εγγύηση 
καλής λειτουργίας) και αν δεν εκκαθαριστούν τυχών απαιτήσεις της 
υπηρεσίας προς τον ανάδοχο συμπεριλαμβανομένου του χρόνου 
εγγύησης καλής λειτουργίας όπως αναφέρεται παρακάτω στην παρ.3.

3. Εγγύηση καλής λειτουργίας (άρθρο 215 του ν.4412/16).
    Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια 
εξοπλισμού ή και των παρεχόμενων υπηρεσιών του σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄ 
της παρούσης.

4. Είναι αποδεκτές οι εγγυητικές επιστολές του ταμείου παρακαταθηκών και 
δανείων σύμφωνα με το πρότυπο του ταμείου. Κατά τα λοιπά, σχετικά με τις 
εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Ν.4412/16, τα όσα αναφέρονται στο 
άρθρο 3 του Παραρτήματος Δ΄ της παρούσας, καθώς και κάθε άλλης σχετικής 
νομοθεσίας.

Άρθρο 7ο

Παράδοση – Μέτρα Ασφάλειας – Επίβλεψη – Παραλαβή  – Πληρωμή.

Ισχύει ότι προβλέπει το Παράρτημα Ε’ στο άρθρα 4ο  (παράδοση – παραλαβή – 
μέτρα ασφαλείας) και άρθρο 7ο (πληρωμή), καθώς και ότι ισχύουν στις οι οικίες 
διατάξεις των άρθρων 200 έως 220 του Ν.4412/16, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.

Άρθρο 8°
Ανακοίνωση ανάθεσης – Διάρκεια – Επέκταση – Διακοπή σύμβασης και 
τελικές διατάξεις.

1. Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Α.. Η αναθέτουσα 
αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε όλους 
τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας 
σύμβασης, εκτός από τους οριστικώς αποκλεισθέντες. 

2. Αφού η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιηθεί σε όσους δικαιούνται να λάβουν 
γνώση και καταστεί οριστική, σύμφωνα με το αρ. 105 ν.4412/16, η αναθέτουσα 
Αρχή προσκαλεί τον επιλεγέντα για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο 
Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η υπηρεσία, υποχρεούται να 
προσέλθει σε είκοσι (20) ημέρες (παρ. 3γ αρ. 105 ν.4412/16) από την 
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ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής ανακοίνωσης, για την υπογραφή του 
σχεδίου της σύμβασης χωρίς να μπορούν να γίνουν ουσιώδης τροποποιήσεις, 
προσκομίζοντας:

i. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ.
ii. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ.
iii. Την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής σύμφωνα με 

το άρθρο 6 της παρούσης.
iv. Νομιμοποιητικά έγγραφα (που να αποδεικνύουν την εξουσία του 

προσώπου που εκπροσωπεί την εταιρεία σε περίπτωση νομικού 
προσώπου).

3. Εάν ο Προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να 
υπογράψει την 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.

4. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο 
στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή 
ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του Αναδόχου θα αρχίζει από την 
υπογραφή της παρούσης , η δε διάρκειά  του ορίζεται σε είκοσι  (20) 
εργάσιμες ημέρες. 

 Η σύμβαση δύναται να παραταθεί για διάστημα πέντε (5) επιπλέον  
εργάσιμων ημερών , σε περίπτωση μη προβλεπόμενων συνθηκών και 
κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης και αιτιολόγησης του αναδόχου προς το 
ΚΚΠΠΑ.

5. Παράταση δικαιούται ο ανάδοχος σε περίπτωση καθυστέρησης υπαιτιότητα του 
Φορέα ή σε περίπτωση απρόβλεπτης βλάβης , μετά από γραπτό αίτημα του 
στην υπηρεσία και κατόπιν εγκρίσεως των αρμοδίων υπηρεσιών .

6. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών ή και των εργασιών μπορεί σε 
αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παρατείνεται μέχρι το ½  αυτού, 
ύστερα από σχετικό αίτημα του ανάδοχο, πριν από την λήξη του συμβατικού 
χρόνου.

7. Ο Φορέας έχει το διαπλαστικό δικαίωμα προαίρεσης εντός του προϋπολογισμού 
της σύμβασης ή και της πρόσκλησης, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
αύξηση των συμβατικών υποχρεώσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές θα εγκρίνονται 
με απόφαση Δ.Σ. ή πράξη Προέδρου και ως σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες 
της σύμβασης δεν απαιτούν προηγούμενη γνωμοδότηση αρμόδιου οργάνου, 
εφόσον αφενός, οι παρατάσεις προβλέπονται από όρους της σύμβασης 
αφετέρου, η γνώμη αυτή είναι απλή, και το αποφασίζων όργανο μπορεί να 
αποφασίσει ακόμα και χωρίς να έχει προηγηθεί περί τούτου σχετική 
γνωμοδότηση από αρμόδιο όργανο (ΣτΕ ΕΑ 153/02, ΣτΕ ΕΑ 726/05).

8. Η σύμβαση θα δύναται να αναθεωρηθεί ή τροποποιηθεί με τη σύμφωνη γνώμη 
και των δύο συμβαλλομένων, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του ν.4412/16, 
δηλαδή αύξηση της σύμβασης έως 10% χωρίς προϋποθέσεις ή και έως και 
50%, και μέχρι του ορίου που δεν απαιτείται άλλη διαγωνιστική διαδικασία χωρίς 
να θίγουν τις διατάξεις του αρ.5 & 132 ν.4412/2016. Οι προαναφερόμενες 
ρυθμίσεις αποτελούν  σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες της σύμβασης (αρ.132 
ν.4412/16).

9. Η τροποποίηση της σύμβασης θα είναι δυνατή και με πράξη Προέδρου εφόσον 
υπάρχει ανάγκη, σε εκτέλεση των συμβατικών όρων ή προβλέπεται από την 
σύμβαση (Ελ.Συν. Τμήμα IV Πραξ.87/2006) σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Η 
τροποποίηση μπορεί να γίνει και χωρίς να υποβληθεί γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου εφόσον αφενός, η τροποποίηση προβλέπεται από όρους της 
σύμβασης αφετέρου, η γνώμη αυτή είναι απλή, και το αποφασίζων όργανο 
μπορεί να αποφασίσει ακόμα και χωρίς να έχει προηγηθεί περί τούτου σχετική 
γνωμοδότηση από αρμόδιο όργανο (ΣτΕ ΕΑ 153/02, ΣτΕ ΕΑ 726/05), 
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δεδομένου των πραγματικών υπηρεσιακών αναγκών, και σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο.

10. 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.



16

                                                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

 Ο κάδος να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα ενώ το 
εξωτερικό πλαίσιο από φύλλα χάλυβα καλυμμένα με ηλεκτροστατική βαφή.

 Ευρύχωρος εσωτερικός κάδος με μεγάλη θύρα φόρτωσης.
 Κινητήρας με inverter
 Πίνακα έλεγχου θερμοκρασίας
 Κεντρικό σύστημα έλεγχου
 Αντίσταση από ανοξείδωτο ατσάλι. Θερμοστάτη
 Μαγνητικός έλεγχος κλειδαριάς πόρτας.
 Το σύστημα ροής του αέρα να είναι αξονικό και ακτινικό εξασφαλίζοντας έτσι 

ομοιομορφία και ταχύτητα στεγνώματος.
 Εύκολη πρόσβαση στο φίλτρο χνουδιού
 Ρουλεμάν βαρέως τύπου
 Στην οθόνη  να υπάρχει ένδειξη καθαρισμού φίλτρου που ενημερώνει τον 

χειριστή για την κατάσταση του φίλτρου ανά πασά στιγμή
 Συστατικό πιστοποιητικό με CE
 Εγγύηση τουλάχιστον  πέντε (5) έτη για ρουλεμάν, έδρανα του ρουλεμάν και 

άξονα κάδου  και τρία (3) έτη για τα υπόλοιπα ανταλλακτικά.
 Επίσης πέραν της πενταετίας της εγγύησης διασφάλιση ότι για μια πενταετία 

ακόμη θα υπάρχουν γνήσια ανταλλακτικά για την συντήρηση του 
στεγνωτηρίου.

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει το στεγνωτήριο στο χώρο που θα 
του υποδειχτεί. Να γίνει πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση με το φυσικό 
αέριο.

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να το θέσει σε πλήρη λειτουργία και να κάνει 
επίδειξη της λειτουργίας του στο προσωπικό   

 Προκειμένου το νέο στεγνωτήριο να εγκατασταθεί στο χώρο των 
πλυντηρίων πρέπει οι διαστάσεις του να μην υπερβαίνουν στο ύψος τα 
2,00μ και στο πλάτος το1,10μ.                                                                            
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ……………………….
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ …………………………………………..
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΠΡΟΣ 
………………………………………………
……………………….  Τ.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 Σύμβασης 
…………………..……………… για την  προμήθεια 
……………………………………………………
σύμφωνα με την υπ’ αριθμό …………………………  Διακήρυξή σας.
Το 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.     
Σε 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 Υπουργείο 
Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛ.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διευθύνσεις:      
Α.Φ.Μ:  
Δ.Ο.Υ:

Τηλέφωνο:
Fax:

ΚΑΕ:
CPV:

ΣΥΜΒΑΣΗ   Νο ………/……..

Για την…………………….. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής.

Αθήνα, σήμερα την …………………............. ημέρα …………………   στα Γραφεία του 
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, οδός Τσόχα 5, Τ.Κ.11521-Αθήνα 
μεταξύ του …………………………., Προέδρου ΔΣ/ Κ.Κ.Π.Π. Αττικής, νομίμου 
εκπροσώπου αυτού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και του …………………........... 
ή της εταιρείας με την επωνυμία “ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ” η οποία εδρεύει στην 
........................................................ με Α.Φ.Μ. ……………………………… Δ.Ο.Υ. 
……………………..που εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από 
τον ........................................................, με Α.Δ.Τ ……………. υπό την ιδιότητά του ως 
……………………….…. και η οποία, χάριν συντομίας θα καλείται  στο εξής 
«Ανάδοχος», συμφωνήθηκαν και έγιναν δεκτά τα εξής:
Ύστερα από προκήρυξη υποβολής προσφορών που έγινε στις 
………………………..………. κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο, με την υπ' αριθμ. 
……..Απόφαση ΔΣ / ΚΚ.Π.Π. Αττικής, η …………………………, (προϋπολογισμού 
…………….€ με ΦΠΑ) κατακυρωθείσας δαπάνης # .................... # €, με ΦΠΑ 24% 
όπως αναλυτικά αναφέρεται στην  αριθ. …. / …….. Διακήρυξη, καθώς επίσης και στην 
Τεχνικοοικονομική Προσφορά της εταιρείας, που επισυνάπτονται και αποτελούν ενιαίο 
κείμενο και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης, καθώς και όλα τα 
υποβαλλόμενα έγγραφα από τον προμηθευτή στα πλαίσια της προκήρυξης. Ο 
ανάδοχος θα παραδώσει τα προϊόντα ή/ και εκτελέσει το έργο όπως αναφέρεται στο 
παρακάτω άρθρο

ΑΡΘΡΟ 1Ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια  ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ χωτηρικότητας 35Kgr ,για το Παράρτημα ΑμεΑ Δυτικής Αθήνας  του 
Κ.Κ.Π.Π.Α. σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Παράρτημα Β’ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ» της διακήρυξης …….. 
/2022 ……. που κατακυρώθηκε στον Προμηθευτή, με απόφαση ΔΣ / Κ.Κ.Π.Π.Α. 
της υπ’ αριθμ. …………………. συνεδρίας, προϋπολογισμένης δαπάνης # 
.................... # € με ΦΠΑ ΧΧ% λόγω του ότι προσέφερε την χαμηλότερη τιμή.



19

2. Οι τιμές ή τα ποσοστά έκπτωσης ανά είδος παραμένουν σταθερές μέχρι τη 
λήξη της σύμβασης και της τυχόν παράτασης αυτής ή μικρότερο που 
προέκυψε για οποιονδήποτε λόγο και δεν υπόκεινται σε καμία 
αναπροσαρμογή ή αύξηση, λόγω ανατίμησης στην αγορά ή για 
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του άρθρου 
388 Α.Κ. και των επομένων του.

3. Τα στοιχεία του διαγωνισμού (Προκήρυξη, παραρτήματα και τεύχη που τη 
συνοδεύουν, διευκρινήσεις κατά την διαδικασία διαγωνισμού, πρόσθετες 
πληροφορίες, αποφάσεις, προσφορά αναδόχου κλπ) αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας Σύμβασης και ενιαίο με αυτήν κείμενο. Όλα αυτά 
υπογράφονται αναλόγως από τους συμβαλλομένους και αποτελούν συμβατικά 
στοιχεία για την ανάθεση και εκτέλεση του έργου αυτού, οι όροι δε που 
περιέχονται στα ως άνω αλληλοσυμπληρώνονται. 

4. Με την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης επαναεπιβεβαιώνονται οι 
υποχρεώσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, όπως αυτές προκύπτουν από τα πιο κάτω 
στοιχεία σε αναφορά με τις αντίστοιχες παραγράφους της διακήρυξης, ο δε 
προμηθευτής δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που 
αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση και στα Παραρτήματα αυτής.

5. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα 
σύμβαση αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να την 
εφαρμόσει άμεσα αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να 
προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το Κ.Κ.Π.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 2Ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Ο συμβατικός χρόνος των εργασιών του Αναδόχου θα αρχίζει από την υπογραφή 
της σύμβασης η δε  διάρκειά  του ορίζεται  σε  …………………………………… 
ημέρες.

2. Παράταση δικαιούται ο ανάδοχος σε περίπτωση καθυστέρησης υπαιτιότητα του 
Φορέα ή σε περίπτωση απρόβλεπτης βλάβης , μετά από γραπτό αίτημα του στην 
υπηρεσία και κατόπιν εγκρίσεως των αρμοδίων υπηρεσιών .

3. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών ή και των εργασιών μπορεί σε 
αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παρατείνεται μέχρι το ½  αυτού, 
ύστερα από σχετικό αίτημα του ανάδοχο, πριν από την λήξη του συμβατικού 
χρόνου.

4. Ο Φορέας έχει το διαπλαστικό δικαίωμα προαίρεσης εντός του προϋπολογισμού 
της σύμβασης ή και της πρόσκλησης, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
αύξηση των συμβατικών υποχρεώσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές θα εγκρίνονται 
με απόφαση Δ.Σ. ή πράξη Προέδρου και ως σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες της 
σύμβασης δεν απαιτούν προηγούμενη γνωμοδότηση αρμόδιου οργάνου, εφόσον 
αφενός, προβλέπονται από όρους της σύμβασης αφετέρου, η γνώμη αυτή είναι 
απλή, και το αποφασίζων όργανο μπορεί να αποφασίσει ακόμα και χωρίς να έχει 
προηγηθεί περί τούτου σχετική γνωμοδότηση από αρμόδιο όργανο (ΣτΕ ΕΑ 
153/02, ΣτΕ ΕΑ 726/05). Οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις αποτελούν  σαφείς, 
ακριβείς και ρητές ρήτρες της σύμβασης (αρ.132 ν.4412/16).

5. Καμία αποζημίωση ή άλλη χρηματική καταβολή, δεν δικαιούται ο ανάδοχος στις 
περιπτώσεις αδράνειας, παύσης κλπ. της σύμβασης, ιδίως δε γιατί δεν 
παρουσιάστηκε ανάγκη χρησιμοποίησης των συμβατικών προϊόντων.

6. Εάν κατά την διάρκεια της παράτασης της σύμβασης αναδειχθεί για το αντικείμενο 
αυτής νέος ανάδοχος, η ισχύς της παύει από την εφαρμογή της νέας σύμβασης.

7. Το 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. Σε περίπτωση που το Υπουργείο 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή Υγείας ή Υ.Πε ή 
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άλλη Υπερκείμενη 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/υπηρεσίες μέχρι και του συνόλου αυτών.  

8. 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.

9. 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.

10. Καταγγελία, διακοπή, ή αναθεώρηση ή τροποποίηση της σύμβασης επιτρέπεται 
μόνον εάν νόμος το επιβάλει, ή όροι της διακήρυξης το προβλέπουν.

11. 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.

12. Σε περίπτωση που καταργηθεί ή μεταφερθεί οποιαδήποτε υπηρεσία του 
Κ.Κ.Π.Π.Α., ισχύει η υποχρέωση παροχής των προϊόντων στο νέο περιβάλλον.

ΑΡΘΡΟ 3Ο

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΌΤΗΤΑ

1. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Κ.Κ.Π.Π.Α., ο Προμηθευτής δεν 
αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος 
ανακάλυψε κατά την εκτέλεση της προμήθειας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα 
και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, 
υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με 
αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον 
Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να 
απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των 
εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 

2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις χωρίς την 
προηγούμενη συναίνεση του Κ.Κ.Π.Π.Α., ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Κ.Κ.Π.Π.Α. και δεν δεσμεύει 
το Κ.Κ.Π.Π.Α., με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.

3. Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον ανάδοχο και 
μετά την ολοκλήρωση του έργου του εις το διηνεκές.

4. Τόσο ο ανάδοχος/προμηθευτή όσο και το ΚΚΠΠΑ δεσμεύονται να τηρούν τα όσα 
ορίζει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

ΑΡΘΡΟ 4Ο

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Α. Παράδοση των ειδών.
1. Η παράδοση των ειδών και εκτέλεση εργασιών θα γίνει με έξοδα και ευθύνη του 

Ανάδοχου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει και να εγκαταστήσει σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία το σύνολο των υπό προμήθεια υλικών μέσα στο 
χρονικό όριο της σύμβασης

2. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των 
ειδών, την αξία των δειγμάτων σε περιπτώσεις ελέγχου ποιότητας και λοιπών 
στοιχείων των ειδών, τα έξοδα της χημικής εξέτασης ή της διενεργηθείσης 
πραγματογνωμοσύνης εφόσον το αποτέλεσμα αυτών απέδειξε ότι το είδος που 
εξετάστηκε δεν ανταποκρίνεται με το συμφωνηθέν.
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3. Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει/παρέχει το συμβατικό είδος/υπηρεσία στο 
Κ.Κ.Π.Π.Α. όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Β΄ της παρούσης.

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί ,το Κ.Κ.Π.Π.Α., την αποθήκη υποδοχής 
των υλικών, την κατά περίπτωση ανά Παράρτημα ή Δομής, Επιτροπή Παραλαβής 
και Παρακολούθησης της οικείας Σύμβασης και κάθε άλλο αρμόδιο όργανο του 
Κ.Κ.Π.Π.Α., για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει/παρέχει το 
υλικό/υπηρεσία όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Β’ της παρούσης.

5. Προσκομιζόμενα υλικά/παρεχόμενες υπηρεσίες θα συνοδεύεται από όλα τα 
απαραίτητα παραστατικά στοιχεία (Τιμολόγιο Πώλησης-Δελτίο Αποστολής, 
Τιμολόγιο στο οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς το είδος του προμηθευόμενου 
είδους/παρεχόμενης υπηρεσίας, η ποσότητα κ.λπ.).

6. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να αρνηθεί την προμήθεια είδους ή/και την εκτέλεση 
υπηρεσίας με την δικαιολογία έλλειψης αυτού/ης, όταν διαπιστώνεται η 
κυκλοφορία αυτών στην αγορά, από την οποία έχει υποχρέωση να το προμηθεύει 
και να το παραδώσει στο Κ.Κ.Π.Π.Α..

7. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης-παροχής των υλικών/υπηρεσιών 
μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παρατείνεται μέχρι το ¼ 
αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται 
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο 
συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα 
(30) ημερολογιακές ημέρες μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Α., να 
παρατείνεται μέχρι το ½ αυτού. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - 
παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο 
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο 
προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 

Β. Μέτρα ασφάλειας – ασφαλίσεις – ατυχήματα. 
Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει όλο το απασχολούμενο από αυτόν 
προσωπικό. Οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον 
Προμηθευτή. Ο Προμηθευτής 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 της προμήθειες ο Προμηθευτής 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 Προμηθευτή 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 Προμηθευτή ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία ακόμη 
και τυχαία, όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες φέρει αποκλειστικά και μόνο ο 
Προμηθευτής, ο οποίος είναι υποχρεωμένος στην καταβολή όλων των τυχόν 
αποζημιώσεων ή χρηματικών ποινών που θα του επιβληθούν.

Γ. Επίβλεψη εργασιών τοποθέτησης των υλικών.
1. Οι εργασίες τοποθέτησης των υλικών θα εκτελεσθούν υπό την επίβλεψη της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Κ.Κ.Π.Π.Α., στις εντολές και στις οδηγίες των στελεχών 
της οποίας ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται απροφάσιστα.

2. Από την άσκηση της Επίβλεψης δεν αίρονται ούτε μειώνονται οι από την 
παρούσα σύμβαση απορρέουσες υποχρεώσεις και οι ευθύνες του ανάδοχο 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 Ανάδοχο 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.
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1. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται από την 
αρμόδια επιτροπή, που μπορεί να ορίζεται και ανά Παράρτημα ή δομή του ΚΚΠΠΑ, 
με βάση τις νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται από το Ν.4412/16.

2. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο με 
εργαστηριακά δεδομένα όλων των παρτίδων των προϊόντων τόσο κατά την 
οριστική παραλαβή, όσο και κατά την διάρκεια χρήσεως, μετά την σχετική αναφορά 
του εργαστηρίου, αρκούντως τεκμηριωμένη.

3. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών/υπηρεσιών καλείται να παραστεί, 
εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής/προμηθευτής 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 κατά περίπτωση 
Παραρτήματος ή Δομής, επιτροπής παραλαβής (πρωτοβάθμιας ή 
δευτεροβάθμιας), και συγκεκριμένα:

α. Με μακροσκοπική εξέταση. 
β. Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση). 
γ. Με πρακτική δοκιμασία 

4. Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο 
σχετικό πρωτόκολλο 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 καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με 
αιτιολογημένη απόφαση μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που 
απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. 
Ύστερα 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.

5. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους του συμβατικού 
αντικειμένου, 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. Σε 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.   

6. Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά ή τις υπηρεσίες  που 
απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει 
ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις.

7. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι οικίες διατάξεις των αρ.200 έως 215 του Ν.4412/16. 
Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή θα γίνεται με βάση την 
συσκευασία, την περιγραφή και την τιμή των προσφερόμενων ειδών, όπως αυτά 
αναγράφονται αναλυτικά στις οικονομικές τους προσφορές, μετά από κάθε 
τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από τη Μονάδα.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 Το Κ.Κ.Π.Π.Α. δικαιούται να καταγγείλει αμέσως και αζημίως εν όλο ή εν μέρει κατά 
την κρίση του την παρούσα, είτε να υπαναχωρήσει της σύμβασης εν όλο ή εν μέρει 
κατά την κρίση του, επιφυλασσόμενο κάθε άλλου νομίμου δικαιώματός του, στην 
περίπτωση που :
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 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. του Κ.Κ.Π.Π.Α. σε 
άλλον 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.

 ΟΑνάδοχος  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 προκήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Α., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και 
από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή 
αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά/υπηρεσίες ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά 
μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα 
με όσα προβλέπονται στην παρούσα.

2. Εφόσον δεν κατατεθεί γνωμοδότηση σε εύλογο διάστημα η κήρυξη ως εκπτώτου 
από το ΔΣ μπορεί να λάβει χώρα και χωρίς αυτήν (ΓνΝΣΚ 457/2005), δεδομένου 
των υπηρεσιακών αναγκών.

3. Στον προμηθευτή/ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, 
ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του Δ.Σ. 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: 
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 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 προκήρυξη 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 υλικού, 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 των υλικών/υπηρεσιών, για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του 
δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά/υπηρεσίες 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 προμηθευτή/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 υλικού/υπηρεσίας 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.

4. Ο κάθε προμηθευτής 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.

5. Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης και της 
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβή των συμβατικών προϊόντων, καθώς και η 
σύνταξη κάθε μήνα 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 και Δομή του.

6. Για κάθε παράβαση όρου σύμβασης, καθώς και για παράδοση μη συμβατικών 
προϊόντων / υπηρεσιών (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.
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7. Όλες οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται από το Δ.Σ. 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 Παράρτημα ή Δομή του 
ΚΚΠΠΑ, Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής που να διαπιστώνει κατά 
τρόπο επαρκή την παράβαση.

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 7Ο

ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται:
 Μετά την παραλαβή των ειδών/υπηρεσιών και την σύνταξη πρωτοκόλλου 

παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του ΚΚΠΠΑ
 Με την προσκόμιση από τον προμηθευτή των νόμιμων παραστατικών.
 Με την προσκόμιση όποιων άλλων δικαιολογητικών ορίζει η κείμενη νομοθεσία 

(π.χ. φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα κτλ) ή και όποιων 
άλλων ζητηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή.

 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 Προμηθευτής βαρύνεται με τις εξής κρατήσεις:

 Κράτηση 0,07% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. υπέρ της ενιαίας 
αρχής δημοσίων συμβάσεων, Χαρτόσημο 3% επί της ανωτέρω κράτησης και 
ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%, με την επιφύλαξη της παρ.7 του αρ.17 του 
ν.4912/22.

 Κράτηση 0,06% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. υπέρ της αρχής 
εξέτασης προδικαστικών προσφυγών, Χαρτόσημο 3% επί της ανωτέρω 
κράτησης και ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%, με την επιφύλαξη της παρ.7 του αρ.17 
του ν.4912/22.

 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 8Ο

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας Σύμβασης ο προμηθευτής 
κατέθεσε την αριθ.  ………………………………………….    Εγγυητική επιστολή της 
Τράπεζας  …………………    ποσού  ……….. € (…………………………………... 
………………………………………………… ευρώ).                                  
Η ανωτέρω εγγύηση επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί μετά την 
πλήρη κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, την εκκαθάριση 
όλων των απαιτήσεων, καθώς και μετά την παρέλευση του χρονικού 
διαστήματος εγγύησης του αρ. 3 της παρούσας, όπως ορίζεται στο Ν.4412/16.
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ΑΡΘΡΟ 3Ο 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (άρθρο 215 του ν.4412/16).

Ο Ανάδοχος  εγγυάται την λειτουργία του υπό προμήθεια εξοπλισμού σύμφωνα με 
την χρονική διάρκεια καλής λειτουργίας της κατασκευάστριας εταιρείας καθώς  και 
των παρεχόμενων υπηρεσιών του για διάστημα  τουλάχιστον  πέντε (5) έτη για 
ρουλεμάν, έδρανα του ρουλεμάν και άξονα κάδου  και τρία (3) έτη για τα 
υπόλοιπα ανταλλακτικά.

Επίσης πέραν της πενταετίας της εγγύησης διασφάλιση ότι για μια πενταετία 
ακόμη θα υπάρχουν γνήσια ανταλλακτικά για την συντήρηση του 
στεγνωτηρίου που αναφέρονται  στο άρθρο 1 .

Η εγγύηση καλύπτει το Κ.Κ.Π.Π.Α. σε περίπτωση ασυμφωνίας των λειτουργικών και 
τεχνικών χαρακτηριστικών των υλικών 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 των υλικών 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.

ΆΡΘΡΟ 9Ο

ΛΟΙΠΈΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΌΧΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΈΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ. 

1. Το 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 προμηθευτή.

2. Ο προμηθευτής 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, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του ν.4412/16, 
δηλαδή αύξηση της σύμβασης έως 10% χωρίς προϋποθέσεις ή και έως και 50%, 
και μέχρι του ορίου που δεν απαιτείται άλλη διαγωνιστική διαδικασία. Οι 
προαναφερόμενες ρυθμίσεις αποτελούν  σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες της 
σύμβασης (αρ.132 ν.4412/16).

4. Η τροποποίηση της σύμβασης είναι δυνατή και με πράξη Προέδρου εφόσον 
υπάρχει ανάγκη, σε εκτέλεση των συμβατικών όρων ή προβλέπεται από την 
σύμβαση (Ελ.Συν. Τμήμα IV Πραξ.87/2006) σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Η 
τροποποίηση μπορεί να γίνει και χωρίς να υποβληθεί γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου εφόσον αφενός, η τροποποίηση προβλέπεται από όρους της σύμβασης 
αφετέρου, η γνώμη αυτή είναι απλή, και το αποφασίζων όργανο μπορεί να 
αποφασίσει ακόμα και χωρίς να έχει προηγηθεί περί τούτου σχετική 
γνωμοδότηση από αρμόδιο όργανο (ΣτΕ ΕΑ 153/02, ΣτΕ ΕΑ 726/05), δεδομένου 
των πραγματικών υπηρεσιακών αναγκών, και σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
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5. Η υπηρεσία έχει το διαπλαστικό δικαίωμα μονομερώς να αυξήσει ή και να μειώσει 
στον ανάδοχο τις συμβατικές ποσότητες/υπηρεσίες για την κάλυψη τυχόν 
εκτάκτων αναγκών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν και να τον ειδοποιήσει 
εγγράφως μέσα, σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

6. Για πρόσθετες ποσότητες/υπηρεσίες 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. Οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις αποτελούν  σαφείς, ακριβείς και ρητές 
ρήτρες της σύμβασης (αρ.132 ν.4412/16).

7. 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.

8. 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.

9. ΟΑνάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση 
της ισχύουσας νομοθεσίας.

10. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος  είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την 
Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολοκλήρων 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.

11. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής 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.

12. 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.

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

 Πυρκαγιά 
 Πλημμύρα
 Σεισμός
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 Πόλεμος
14. 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.

ΆΡΘΡΟ 10Ο 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις 
κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 203, 206, 207, 208, 213, 218, 219 και 220, καθώς και 
κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας 
και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους 
γνώσης της σχετικής απόφασης.
Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί 
της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από 
γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ παραγράφου 11 του 
άρθρου 221 ν.4412/16 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την 
άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα.
Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί 
εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως 
όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, 
αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

ΑΡΘΡΟ 11Ο

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

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 τις διατάξεις του ν. 4412/16 όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν και αφού συντάχθηκε αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε 
υπογράφηκε και από τους δυο συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα. Τα δύο 
(2) κράτησε το Κ.Κ.Π.Π.Α., το δε άλλο έλαβε ο αντισυμβαλλόμενος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. ΤΟΥ  Κ.Κ.Π.Π.Α.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ

Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ



Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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