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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – Ν.Π.Δ.Δ.

Ταχ. Δ/νση :Τσόχα 5 Αθήνα 11521 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τμήμα : Προμηθειών ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Πληρ/ρίες : Γατάκη Ευαγγ., Νταβατζίκος Αργ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
Τηλέφωνο : 2132031043 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»
FAX : 210 6401 921
e-mail : promithiesky@0280.syzefxis.gov.gr ΠΡΟΫΠΟΛ.:30.000,00€ χωρίς ΦΠΑ

                    37.200,00€ με ΦΠΑ
ΚΑΕ: 0429
CPV: 85311300-5

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

(ΝΑΙ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΝΑΙ
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’)

10/01/2023
ΗΜΕΡΑ:
ΤΡΙΤΗ

Ώρα 10.00πμ

ΝΑΙ
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, έχοντας υπόψη 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 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.

5. 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.

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

7. 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».

8. Του Ν.4837/2021 (ΦΕΚ Α΄ 178) περί Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών 
κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα «Κυψέλη» για την αναβάθμιση 
της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και 
παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, 
«Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία» και άλλες διατάξεις.

9. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 /Β΄/ 5-8-2016) περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες. 
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10. 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.

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

12. Την υπ΄αρ. 1οΠΗΔ/42υν/24-11-2022 Απόφαση Δ.Σ περί ορισμού μελών  Δ.Σ. στο 
Κ.Κ.Π.Π.Α.

13. Της υπ΄αριθμ.43ηΣυν./θέμα14ο/01-12-2022 Απόφασης του Δ.Σ./Κ.Κ.Π.Π.Α. περί 
έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών από 
τέσσερις (04) Κοινωνικούς Επιμελητές Δ.Ε.,  στην Παιδόπολη «Άγιος Ανδρέας».

14. Την υπ’ αριθμ. 33768/20-12-2022 τεχνική περιγραφή υπηρεσιών κοινωνικών 
επιμελητών.

15. Την υπ’αριθμ.30267/21-11-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης   
(ΑΔΑΜ:22REQ011767373) με α/α 1632 δέσμευσης πίστωσης.

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Λ Ε Ι

Κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει προσφορά, για την Υπηρεσιών Κοινωνικών Επιμελητών 
με διάθεση προσωπικού για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών της Παιδόπολης «Άγιος 
Ανδρέας» του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (Κ.Κ.Π.Π.Α.) με κριτήριο 
χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμένης δαπάνης:

Υπηρεσίες Αριθμός
ατόμων

Εξάμηνος  
Προϋπολογισμός 
Παροχής Υπηρεσίας

Τόπος
Προσφοράς Υπηρεσιών

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

      4 37.200,00€ Παιδόπολη «Άγιος Ανδρέας»

Συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη  37.200,00€, ΚΑΕ 0429  του π/υ του ΚΚΠΠΑ.

I. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί σε προθεσμία δεκαπέντε (15)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,

Αθήνα Τ.Κ. 15121 10/01/2023 ΤΡΙΤΗ 10.30πμ
III. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους για εκατόν ογδόντα 

ημέρες (180) 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 180 ημέρες.

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

V. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές.
VI. Η αποσφράγιση των υποψηφιοτήτων και η αξιολόγησή τους γίνεται από τα αρμόδια όργανα 

της Αναθέτουσας Αρχής.
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. Τεύχη της προκήρυξης με τους όρους, καθώς και συμπληρωματικές πληροφορίες δίδονται 
από το Γρ.προμηθειών (Τσόχα 5 Αθήνα)κάθε εργάσιμη ημέρα τις ώρες εργασίας των 
Διοικητικών Υπηρεσιών του Κ.Κ.Π.Π.Α.

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).
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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 ότι 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. Αρμόδιο όργανο αξιολόγησης μπορεί να είναι και η οικεία υπηρεσία του ΚΚΠΠΑ ή η επιτροπή 
όπως αυτό οριστεί με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

XIV. 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 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εσωτερική Διανομή:
1.Προμήθειες.
2.Αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ
Κ.Κ.Π.Π.Α.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ
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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 
αποσφράγισης και ώρα 10:00 π.μ (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.

1.1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στην προκήρυξη έχουν:
1. Φυσικά  πρόσωπα ή
2. Νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής  

1.2. 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. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου  Α. Έλληνες πολίτες 
Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις  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.

Γ. 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 
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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.

Δ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ. 
Σε περίπτωση που  δεν εκδίδεται 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. 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 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  του άρθρου 1 της παρούσας τοποθετούνται στον 
κυρίως φάκελο και μέσα σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά».
Εφόσον οι  ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν  παραστατικό 
εκπροσώπησης μαζί με την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 1.

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. Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη (χωρίς θεώρηση) από τον νόμιμο εκπρόσωπο 
για νομικά πρόσωπα ή το φυσικό πρόσωπο, στην οποία θα δηλώνεται ότι:

i. Πρόκειται να εκτελέσει τις υπηρεσίες σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της 
παρούσας με την οποία συμφωνεί και αποδέχεται.

ii. Έχει λάβει πλήρη γνώση των απαιτήσεων της πρόσκλησης και εφόσον τελικώς του 
κατακυρωθεί η υπηρεσία θα εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις του σε πλήρη 
συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας. 

iii. Εγγυάται για το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρει από άποψη ποιότητας και 
ασφάλειας.

iv. Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικασθεί με 
αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας.

v. Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν τελούν σε αποκλεισμό από 
διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη ΚΥΑ (αρ. 74 του Ν.4412/16).

vi. Δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς.
vii. Αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης 

και της κείμενης νομοθεσίας.
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viii. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του ή προσφυγής του σχετικά με 
οποιαδήποτε απόφαση του Κ.Κ.Π.Π.Α. για αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση του 
παρόντος διαγωνισμού.

ix. Η προσφορά του ισχύει για τουλάχιστον 180 ημέρες.

2. Στην περίπτωση νομικών προσώπων θα πρέπει να κατατεθεί το καταστατικό της 
εταιρείας από το οποίο θα προκύπτει ότι μπορεί να διαθέσει το αντίστοιχο προσωπικό 
ή προσωπικό οποιασδήποτε ειδικότητας.

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.

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 σύμφωνα με το παρακάτω έντυπο ως εξής: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ 

ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ

ΚΑΤΑ 
ΑΤΟΜΟ

ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΓΙΑ ΕΞΙ (6)

ΜΗΝΕΣ

1. Μικτές αποδοχές προσωπικού με 
πλήρη απασχόληση

2. Εισφορές ΙΚΑ εργοδότου

3.
Κόστος επιδόματος αδείας 
(περιλαμβανομένων και εισφορών 
ΙΚΑ του εργοδότη)

4.
Κόστος δώρων Χριστουγέννων 
(περιλαμβανομένων και εισφορών 
ΙΚΑ του εργοδότη)

5.

Κόστος δώρων Πάσχα 
(περιλαμβανομένων και εισφορών 
ΙΚΑ του εργοδότη) εφόσον 
εφαρμόζεται

6.

Επιπλέον κόστος νυχτερινών 
(περιλαμβανομένων και εισφορών 
ΙΚΑ του εργοδότη) 8ωρης 
απασχόλησης

7. Κόστος αντικαταστατών 
εργαζομένων σε κανονική άδεια

8.
Κόστος αναλωσίμων υλικών (αν 
υπάρχουν κατά την κρίση του 
αναδόχου)

9.

Κόστος διοικητικής υποστήριξης, 
εγγυητικών επιστολών, ασφάλειας  
& υγιεινής (ΜΑΠ), λοιπά έξοδα (αν 
υπάρχουν κατά την κρίση του 
αναδόχου)

10.
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (Να αναφερθούν 
αναλυτικά και να τεκμηριωθούν 
κατά την κρίση του αναδόχου)
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΚΕΡΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΕΡΔΟΣ

11. Εργολαβικό κέρδος

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΝΟΜΙΜΩΝ 
ΚΡΑΤΗΣΕ

ΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΝΟΜΙΜΕΣ 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

12. Νόμιμες κρατήσεις επί της αξίας τιμολογίου

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΤΙΜΗΜΑ 
ΓΙΑ ΤΟ 

ΚΕΝΤΡΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ 
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

13. ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΞΙΩΝ (άνευ Φ.Π.Α.)

14. ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΙΩΝ (με Φ.Π.Α.)

Τα άτομα που ζητούνται είναι 4 οκτάωρα.
Στην οικονομική προσφορά ο υποψήφιος θα πρέπει να αναφέρει την σύμβαση στην οποία 
υπάγεται το προσωπικό που θα διαθέσει καθώς και την εργατική νομοθεσία που διέπει την 
οικονομική του προσφορά π.χ Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ΥΑ καθορισμού 
κατώτατου μισθού κτλ.

Ημερομηνία: ………………………..

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

3. Αποκλείεται αναθεώρηση της τιμής της προσφοράς και οποιαδήποτε οικονομική 
αξίωση του αναδόχου πέραν του αντιτίμου βάσει της προσφοράς του, και των τιμών 
της  κατακύρωσης και της σύμβασης που θα υπογραφεί.

4. 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.

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

6. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο μέχρι την οριστική 
παραλαβή της υπηρεσίας. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της 
προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του αντιτίμου των 
υπηρεσιών που θα παρέχει βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική 
παραλαβή των υπηρεσιών και την αποπληρωμή τους.

7. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. 
8. 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.

9. 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 
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του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω 
όρους.

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

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

12. 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.

13. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν ογδόντα 
(180) 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.

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

15. 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.

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

17. 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. Για την επιλογή του Αναδόχου λαμβάνονται υπόψη μόνο οι  προσφορές που έχουν 
κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της οικείας 
πρόσκλησης.

2. Το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης 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 των παρεχόμενων υπηρεσιών που αναφέρονται 
στα έγγραφα της σύμβασης.
Β. Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων της προκήρυξης και επανάληψή της με 
τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
Γ.  Την απόρριψη ενός ή περισσότερων 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.

3. Η κατακύρωση αποτελέσματος της υποβολής προσφορών θα γίνει από το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Φορέα το οποίο μπορεί να αποφασίσει την κατακύρωση ή την 
επανάληψη αυτού, εάν κρίνει το αποτέλεσμα ασύμφορο, χωρίς καμιά αξίωση ή 
απαίτηση του αναδόχου.

4. Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο 
Ανάδοχος   στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η υπηρεσία, καλείται να προσέλθει 
μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής 
κλήσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

5. Εάν ο Ανάδοχος της  υπηρεσίας  στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να 
υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού 
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Συμβουλίου του Κ.Κ.Π.Π.Α., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν.4412/16.

6. Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή.

Άρθρο 4°
Έννομη προστασία  κατά την διαδικασία σύναψης σύμβασης (αρ. 127 ν.4412/16).

1. Σύμφωνα με το άρθρο 127, 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.

Άρθρο 5ο

Αποσφράγιση προσφορών, ανακοίνωση τιμών και κατακύρωση.

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 στο αρμόδιο όργανο Αξιολόγησης μετά την έναρξη 
της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην 
Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.

V. Το αρμόδιο όργανο Αξιολόγησης 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 του αρμόδιου 
οργάνου αξιολόγησης.

VII. Οι συμμετέχοντες μπορούν να έχουν πρόσβαση αμέσως μετά την αποσφράγιση 
κατά την οποία μπορούν να είναι παρόντες οι συμμετέχοντες (με παραστατικό 
εκπροσώπησης). Κατά την αξιολόγηση των προσφορών το αρμόδιο όργανο 
αξιολόγησης συνεδριάζει χωρίς να παρευρίσκονται οι συμμετέχοντες παρά μόνο τα 
μέλη του αρμόδιου οργάνου. Το αρμόδιο όργανο, όμως, μπορεί να καλέσει, προς 
παροχή πληροφοριών ή προσαγωγή στοιχείων, υπηρεσιακά ή άλλα πρόσωπα, τα 
οποία και αποχωρούν πριν από την έναρξη της συζήτησης. (αρ.13& 14 ν.2690/99). 

VIII. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής 
και εν συνεχεία στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών 
των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη.

IX. Το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης 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 οικείας 
Πρόσκλησης και συντάσσει προς τούτο σχετικό πρακτικό περί αιτιολογημένης 
αποδοχής ή απόρριψης των προσφορών των Υποψηφίων. Το ανωτέρω πρακτικό 
υπογράφεται αρμοδίως.

X. Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των 
προσφερόντων, καθώς και των αποτελεσμάτων του ελέγχου των δικαιολογητικών 
συμμετοχής , των τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών. Τα 
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αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης   επικυρώνονται με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. 

XI. 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.

XII. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης 
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 όργανο προς έγκριση.

XIII. 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.

XIV. Μπορούν να ζητούνται και να υποβάλλονται διευκρινίσεις σύμφωνα με το αρ.102 
ν.4412/2016  όμως οι συμπληρώσεις ή οι διευκρινήσεις, δεν πρέπει να έχουν ως 
αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση ή τροποποίηση της προσφοράς και δεν πρέπει 
να προσδίδουν αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε 
σχέση με τις λοιπές (έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων του ν.4782/2021).

XV. Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο 
πάροχος  στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η υπηρεσία, καλείται να προσέλθει 
μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής 
κλήσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας:

 Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ.
 Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ.
 Νομιμοποιητικά έγγραφα (που να αποδεικνύουν την εξουσία του προσώπου 

που εκπροσωπεί την εταιρεία σε περίπτωση νομικού προσώπου).
XVI. 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.

XVII. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει τα πτυχία 
του προσωπικού που θα διαθέσει καθώς και τα ποινικά τους μητρώα, 
δεδομένου ότι σύμφωνα με το αρ.7 του ν.4837/2021 απαγορεύεται η 
απασχόληση ακόμα και με την μορφή των ανεξάρτητων υπηρεσιών ή της 
παροχής υπηρεσίας προσωπικού ή προσωπικού που συμβάλλεται με 
εργολάβο, ατόμων που έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για:

α) εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομικής εκμετάλλευσης της 
γενετήσιας ζωής, και τα εγκλήματα σχετικά με την οικογένεια των άρθρων 360 
και 360Α του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95),
β) εγκλήματα του ν. 3500/2006 (Α΄ 232) για την αντιμετώπιση της 
ενδοοικογενειακής βίας,
γ) εμπορία ανθρώπων σύμφωνα με το άρθρο 323Α του Ποινικού Κώδικα (ν. 
4619/2019, Α΄ 95) και τον ν. 4251/2014 (Α΄ 80),
δ) εμπορία ναρκωτικών σύμφωνα με τον ν. 4139/2013 (Α΄ 74).

Άρθρο 6°
Ανακοίνωση ανάθεσης – Διάρκεια – Επέκταση – Διακοπή σύμβασης και τελικές 
διατάξεις.

6.1.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. 

6.2.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 πάροχος  στον οποίο 
κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η υπηρεσία, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα πέντε(15) 
ημέρες (παρ. 3γ αρ. 105 ν.4412/16) από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής 
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ανακοίνωσης, για την υπογραφή του σχεδίου της σύμβασης χωρίς να μπορούν να γίνουν 
ουσιώδης τροποποιήσεις.

6.3.Εάν ο Αναδόχους 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.

6.4.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. 

6.5.Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια έξι (6) μήνες. Η σύμβαση μπορεί να 
παραταθεί σύμφωνα και με τις προϋποθέσεις του  αρ. 132 ν.4412/16, και δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης και πάντως τους τέσσερις (4) 
μήνες. Ο Φορέας έχει το διαπλαστικό δικαίωμα προαίρεσης εντός του προϋπολογισμού 
της σύμβασης ή και της προκήρυξης. Οι παρατάσεις/τροποποιήσας 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).

6.6.Η σύμβαση θα δύναται να αναθεωρηθεί ή τροποποιηθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των 
δύο συμβαλλομένων, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του αρ.132 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).

6.7.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), δεδομένου των πραγματικών υπηρεσιακών αναγκών, και σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο. Οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις αποτελούν  σαφείς, ακριβείς και ρητές 
ρήτρες της σύμβασης (αρ.132 ν.4412/16).

6.8.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.

Άρθρο 7°
Εγγυήσεις.

7. Εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμβασης.
7.1.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 4% της συνολικής συμβατικής αξίας, αφαιρουμένου του Φ.Π.Α. και θα ισχύει για 
όσο διαρκεί η σύμβαση, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016. Η 
εγγύηση κατατίθεται με την υπογραφή της σύμβασης και θα πρέπει να είναι απόλυτα 
σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄.

7.2.Οι  εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 
υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, 
η οποία κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών 
αυτών, αυτό το δικαίωμα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, 
θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

7.3.Στην περίπτωση ένωσης υποψήφιων αναδόχων οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο 
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. Γίνονται δεκτές 
οι εγγυήσεις του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με το πρότυπο του 
Ταμείου.
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Άρθρο 8ο

Επανάληψη – ματαίωση του διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Α. διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση που η συμμετοχή των 
ενδιαφερομένων δεν κριθεί ικανοποιητική ή σε περίπτωση, που οι προτάσεις τους κριθούν 
ασύμφορες ή βάσει των σχετικών νόμων και διατάξεων απαράδεκτες, να ματαιώσει τον 
διαγωνισμό και εν συνεχεία είτε να τον επαναλάβει, είτε να προβεί σε απευθείας ανάθεση 
σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο αρ. 11 της παρούσης και στα άρθρα  103 & 106, και 32 
& 118 του Ν.4412/2016.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η ανάθεση αφορά την παροχή υπηρεσιών κοινωνικών επιμελητών στα παιδιά που 
φροντίζονται στην Παιδόπολη «Αγ.Ανδρέας», σύμφωνα με τους κανόνες της παιδαγωγικής 
και της δεοντολογίας, από προσωπικό με τα εξής προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα ή 
απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή 
Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή Προσχολικής 
Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-
Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών βρεφοκόμων 
παιδοκόμων ή Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων ή αντίστοιχο 
πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή 
Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου 
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή 
Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 
σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος 
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, για πενθήμερη, 
οκτάωρη απασχόληση κυλιόμενου ωραρίου πρωί ή απόγευμα (από Δευτέρα έως Σάββατο, 
εκτός αργιών και νυχτερινών), σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας που θα 
καταρτίζεται από το οικείο Παράρτημα.

Η εκτέλεση των υπηρεσιών θα είναι σύμφωνα με τις ανάγκες του Κ.Κ.Π.Π.Α.. Το προσωπικό 
του αναδόχου υποχρεούται να συνεργάζεται και να καθοδηγείται από το αρμόδιο προσωπικό 
της αναθέτουσας αρχής σχετικά με την τρόπο και τον χρόνο παροχής των υπηρεσιών στα 
προστατευόμενα παιδιά του Κ.Κ.Π.Π.Α. (π.χ. από τον Συντονιστή του κάθε Παραρτήματος, 
την διευθύνουσα, ή τον/την υπεύθυνο/νη θαλάμου ή βάρδιας κτλ).

Τεχνική περιγραφή υπηρεσιών κοινωνικών επιμελητών

α) To πρωί να μεριμνούν για το ξύπνημα των παιδιών, να φροντίζουν για την όλη καθαριότητα 
και αρτιμέλειά τους και ακόμη έχουν την υποχρέωση να εκπαιδεύσουν τα παιδιά για την ορθή 
αυτοεξυπηρέτησή τους (ντύσιμο, πλύσιμο χεριών, ποδιών, δοντιών, στρώσιμο κρεβατιών 
κλπ.),
β) Να επιβλέπουν και να τηρούν την τάξη στην τραπεζαρία κατά τη λήψη του πρωινού 
ροφήματος και να εξυπηρετούν τα παιδιά μέχρι την έναρξη των μαθημάτων.
γ) Να εξυπηρετούν στην μελέτη τους μαθητές, να συζητούν μαζί τα διάφορα προβλήματα τα 
οποία τους απασχολούν και προτείνουν σε συνεννόηση με την Κοινωνική Λειτουργό και τον 
Παιδοψυχολόγο σχετικές λύσεις. Επίσης, σε περίπτωση ύπαρξης αυξημένων κρουσμάτων 
ασθενειών, είναι υποχρεωμένες να βοηθούν την Νοσηλεύτρια.
δ) Να παρέχουν τα φάρμακα στα παιδιά, εφόσον έχει δοθεί άλλη εντολή από το γιατρό που 
παρακολουθεί τα παιδιά ή τη Νοσηλεύτρια
ε) Σε συνεργασία με την κουζίνα να βοηθούν στη διανομή του προγεύματος.
στ) Σε συνεργασία με το προσωπικό της κουζίνας, κατά τη λήψη του μεσημεριανού και 
βραδινού φαγητού να επιστατούν ολόκληρο το χρονικό αυτό διάστημα και να εκπαιδεύουν τα 
παιδιά στην χρησιμοποίηση των διαφόρων σκευών με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. 
Να τα εξυπηρετούν σε κάθε περίπτωση που μπορεί να παρουσιαστεί την ώρα του φαγητού και 
να φροντίζουν για το πλύσιμο των χεριών πριν και μετά το φαγητό. Επίσης υποβοηθούν για 
την τήρηση του προγράμματος των απογευματινών μαθημάτων.
1. Οι επιμελήτριες είναι υποχρεωμένες να μεριμνούν και να επιβλέπουν για την όλη 

καθαριότητα και ευπρεπή εμφάνιση των παιδιών.
2. Μετά το τέλος του δείπνου οι επιμελήτριες οφείλουν να απασχολούν τα παιδιά μέχρι την 

κατάκλισή τους με διάβασμα, παιχνίδια και κάθε είδους ψυχαγωγία ανάλογα προς τη 
σύγχρονη παιδαγωγική.
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3. Οι επιμελήτριες οφείλουν να εκτελούν τα πιο πάνω καθήκοντα και υποχρεώσεις με 
απόλυτη ευσυνειδησία, ζήλο και μητρική στοργή χωρίς καμία διάκριση στους 
φιλοξενούμενους.

4. Συνοδεύουν τους Φιλοξενούμενους στους περιπάτους, στις εκδρομές και στη μετακίνησή 
τους προς και από το σχολείο

5. Οι επιμελήτριες συμμετέχουν σε ομάδες όπου την ευθύνη καθοδήγησης έχει ο 
Προϊστάμενος του Κοινωνικού Τμήματος

6. Οι επιμελήτριες υποχρεούνται να συμπληρώνουν το βιβλίο συμβάντων και να αναφέρουν 
στους αρμόδιους (Δ/ντή, Προϊστάμενο, Κοιν. Λειτουργό, Ψυχολόγο) τα πιο σημαντικά 
περιστατικά.

7. Τέλος, οι επιμελήτριες υποχρεούνται να συμμετέχουν στα επιμορφωτικά σεμινάρια και σε 
εσωτερική εκπαίδευση όταν λαβαίνουν χώρα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
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 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ Δ.Ε.
ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Α.

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……….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 πρόσκληση υποβολής προσφορών που έγινε στις ………………………..………. 
κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο, με την υπ' αριθμ. Απόφαση ΔΣ / Κ.Κ.Π.Π.Αττικής, η 
…………………………, (προϋπολογισμού …………….€ ) κατακυρωθείσας δαπάνης # 
.................... # € όπως αναλυτικά αναφέρεται στην  υπ΄αριθ. …. / ……..Πρόσκληση 
Ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και στην Τεχνικοοικονομική Προσφορά………………. που 
επισυνάπτονται και αποτελούν ενιαίο κείμενο και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
σύμβασης, καθώς και όλα τα υποβαλλόμενα έγγραφα από τον αναδόχου στα πλαίσια της 
προκήρυξης. Ο ανάδοχος θα εκτελέσει το έργο όπως αναφέρεται στο παρακάτω άρθρο.

ΑΡΘΡΟ 1Ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο 
Παράρτημα Β’ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της πρόσκλησης …….. /2022 ……. που 
κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο , με απόφαση ΔΣ / Κ.Κ.Π.Π.Α. της υπ’ αριθμ. 
…………………. συνεδρίας, προϋπολογισμένης δαπάνης # .................... #  λόγω του ότι 
προσέφερε την χαμηλότερη τιμή.

2. Τα στοιχεία της πρόσκλησης (πρόσκληση, παραρτήματα και τεύχη που τη συνοδεύουν, 
διευκρινήσεις κατά την διαδικασία διαγωνισμού, πρόσθετες πληροφορίες, αποφάσεις, 
προσφορά  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. 

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

4. 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.

5. Η περιγραφή του αντικειμένου και των υποχρεώσεων ανά  παροχή υπηρεσίας είναι οι 
κάτωθι:

Η ανάθεση αφορά την παροχή υπηρεσιών κοινωνικών επιμελητών στα παιδιά που 
φροντίζονται στην Παιδόπολη «Αγ.Ανδρέας», σύμφωνα με τους κανόνες της παιδαγωγικής 
και της δεοντολογίας, από προσωπικό με τα εξής προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα ή 
απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή 
Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή Προσχολικής 
Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-
Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών βρεφοκόμων 
παιδοκόμων ή Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων ή αντίστοιχο 
πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή 
Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου 
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή 
Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 
σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος 
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, για πενθήμερη, 
οκτάωρη απασχόληση κυλιόμενου ωραρίου πρωί ή απόγευμα (από Δευτέρα έως Σάββατο, 
εκτός αργιών και νυχτερινών), σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας που θα 
καταρτίζεται από το οικείο Παράρτημα.

Η εκτέλεση των υπηρεσιών θα είναι σύμφωνα με τις ανάγκες του Κ.Κ.Π.Π.Α.. Το προσωπικό 
του αναδόχου υποχρεούται να συνεργάζεται και να καθοδηγείται από το αρμόδιο προσωπικό 
της αναθέτουσας αρχής σχετικά με την τρόπο και τον χρόνο παροχής των υπηρεσιών στα 
προστατευόμενα παιδιά του Κ.Κ.Π.Π.Α. (π.χ. από τον Συντονιστή του κάθε Παραρτήματος, 
την διευθύνουσα, ή τον/την υπεύθυνο/νη θαλάμου ή βάρδιας κτλ).

Τεχνική περιγραφή υπηρεσιών κοινωνικών επιμελητών

α) To πρωί να μεριμνούν για το ξύπνημα των παιδιών, να φροντίζουν για την όλη καθαριότητα 
και αρτιμέλειά τους και ακόμη έχουν την υποχρέωση να εκπαιδεύσουν τα παιδιά για την ορθή 
αυτοεξυπηρέτησή τους (ντύσιμο, πλύσιμο χεριών, ποδιών, δοντιών, στρώσιμο κρεβατιών 
κλπ.),
β) Να επιβλέπουν και να τηρούν την τάξη στην τραπεζαρία κατά τη λήψη του πρωινού 
ροφήματος και να εξυπηρετούν τα παιδιά μέχρι την έναρξη των μαθημάτων.
γ) Να εξυπηρετούν στην μελέτη τους μαθητές, να συζητούν μαζί τα διάφορα προβλήματα τα 
οποία τους απασχολούν και προτείνουν σε συνεννόηση με την Κοινωνική Λειτουργό και τον 
Παιδοψυχολόγο σχετικές λύσεις. Επίσης, σε περίπτωση ύπαρξης αυξημένων κρουσμάτων 
ασθενειών, είναι υποχρεωμένες να βοηθούν την Νοσηλεύτρια.
δ) Να παρέχουν τα φάρμακα στα παιδιά, εφόσον έχει δοθεί άλλη εντολή από το γιατρό που 
παρακολουθεί τα παιδιά ή τη Νοσηλεύτρια
ε) Σε συνεργασία με την κουζίνα να βοηθούν στη διανομή του προγεύματος.
στ) Σε συνεργασία με το προσωπικό της κουζίνας, κατά τη λήψη του μεσημεριανού και 
βραδινού φαγητού να επιστατούν ολόκληρο το χρονικό αυτό διάστημα και να εκπαιδεύουν τα 
παιδιά στην χρησιμοποίηση των διαφόρων σκευών με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. 
Να τα εξυπηρετούν σε κάθε περίπτωση που μπορεί να παρουσιαστεί την ώρα του φαγητού και 
να φροντίζουν για το πλύσιμο των χεριών πριν και μετά το φαγητό. Επίσης υποβοηθούν για 
την τήρηση του προγράμματος των απογευματινών μαθημάτων.

i. Οι επιμελήτριες είναι υποχρεωμένες να μεριμνούν και να επιβλέπουν για την όλη 
καθαριότητα και ευπρεπή εμφάνιση των παιδιών.

ii. Μετά το τέλος του δείπνου οι επιμελήτριες οφείλουν να απασχολούν τα παιδιά μέχρι την 
κατάκλισή τους με διάβασμα, παιχνίδια και κάθε είδους ψυχαγωγία ανάλογα προς τη 
σύγχρονη παιδαγωγική.

iii. Οι επιμελήτριες οφείλουν να εκτελούν τα πιο πάνω καθήκοντα και υποχρεώσεις με 
απόλυτη ευσυνειδησία, ζήλο και μητρική στοργή χωρίς καμία διάκριση στους 
φιλοξενούμενους.
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iv. Συνοδεύουν τους Φιλοξενούμενους στους περιπάτους, στις εκδρομές και στη μετακίνησή 
τους προς και από το σχολείο

v. Οι επιμελήτριες συμμετέχουν σε ομάδες όπου την ευθύνη καθοδήγησης έχει ο 
Προϊστάμενος του Κοινωνικού Τμήματος

vi. Οι επιμελήτριες υποχρεούνται να συμπληρώνουν το βιβλίο συμβάντων και να 
αναφέρουν στους αρμόδιους (Δ/ντή, Προϊστάμενο, Κοιν. Λειτουργό, Ψυχολόγο) τα πιο 
σημαντικά περιστατικά.

vii. Τέλος, οι επιμελήτριες υποχρεούνται να συμμετέχουν στα επιμορφωτικά σεμινάρια και 
σε εσωτερική εκπαίδευση όταν λαβαίνουν χώρα.

ΑΡΘΡΟ 2Ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια έξι (6) μήνες. Η σύμβαση μπορεί να 
παραταθεί σύμφωνα και με τις προϋποθέσεις του  αρ. 132 ν.4412/16, και δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης και πάντως τους τέσσερις (4) 
μήνες. Ο Φορέας έχει το διαπλαστικό δικαίωμα προαίρεσης εντός του προϋπολογισμού 
της σύμβασης ή και της προκήρυξης. Οι παρατάσεις/τροποποιήσας 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).

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

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

4. 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 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.  

5. Η σύμβαση παραμένει σε ισχύ και όταν το Κ.Κ.Π.Π.Α. δεν κάνει χρήση αυτής, εάν για 
οποιοδήποτε λόγο δεν παρουσιαστεί ανάγκη χρησιμοποίησης των συμβατικών 
προϊόντων.

6. Εάν γίνει, πριν την λήξη της ισχύος της σύμβασης, προκήρυξη νέου διαγωνισμού το 
γεγονός αυτό δεν αποτελεί λόγο καταγγελίας της ή υπαναχώρησης από αυτήν του 
αναδόχου.

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

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Για την εκτέλεση αυτής της σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε στο Κ.Κ.Π.Π.Α. την με 
αριθμό…………………………………………….……… εγγυητική επιστολή της 
..........................……….Τράπεζας, ποσού ………..…………………….. € η οποία ισχύει 
τουλάχιστον έξι μήνες μετά την λήξη της σύμβασης.

2. Η εγγύηση επιστρέφεται με την λήξη της σύμβασης και της τυχόν παράτασης αυτής και με 
την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν εκκρεμείς υποχρεώσεις του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 4Ο

ΕΚΤΕΛΕΣΗ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Η εκτέλεση των υπηρεσιών θα είναι σύμφωνα με τις ανάγκες του Κ.Κ.Π.Π.Α.. Το 
προσωπικό του αναδόχου υποχρεούται να συνεργάζεται και να καθοδηγείται από το 
αρμόδιο προσωπικό της αναθέτουσας αρχής σχετικά με την τρόπο και τον χρόνο 
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παροχής των υπηρεσιών στα προστατευόμενα παιδιά του Κ.Κ.Π.Π.Α. (π.χ. από τον 
Συντονιστή του κάθε Παραρτήματος, την διευθύνουσα, ή τον/την υπεύθυνο/νη θαλάμου ή 
βάρδιας κτλ).

2. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να αρνηθεί την παροχή των υπηρεσιών, από την οποία έχει 
υποχρέωση να παρέχει στο Κ.Κ.Π.Π.Α..

3. Η παρακολούθηση της σύμβασης θα διενεργείται από το οικείο Παράρτημα κατά το μέρος 
που το αφορά, σύμφωνα με το αρ.216 του ν.4412/2016 όπως ισχύει. Το οικείο 
Παράρτημα ως υπηρεσία που παρακολουθεί την σύμβαση εισηγείται για όλα τα ζητήματα 
που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της  σύμβασης και στην 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων  μέτρων 
λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε 
τροποποίηση  του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του  άρθρου 132 του ν.4412/2016. Στα πλαίσια της 
παρακολούθησης της σύμβασης το κάθε Παράρτημα θα τηρεί παρουσιολόγιο του 
προσωπικού του αναδόχου στο οποίο υποχρεούται (το προσωπικό του αναδόχου) να 
υπογράφει την παρουσία του.

4. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από αρμόδια Επιτροπή ή την αρμόδια 
υπηρεσία του Κ.Κ.Π.Π.Α. που μπορεί να οριστεί και κατά τόπους, σύμφωνα με το άρθρα 
219 και 221 του Ν.4412/16 όπως ισχύει.

5. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, μπορεί να καλείται 
να παραστεί και εκπρόσωπος του αναδόχου. 

6. Η επιτροπή ή η αρμόδια υπηρεσία παρακολούθησης και παραλαβής μπορεί να ελέγχει το 
βιβλίο παρουσίας προσωπικού του αναδόχου, καθώς και να επικοινωνεί με τα αντίστοιχα 
τμήματα του ΚΚΠΠΑ για να διαπιστώνει την εκτέλεσης της σύμβασης, όπως επίσης 
λαμβάνει υπόψη κάθε στοιχείο για την παρακολούθηση της σύμβασης από την αρμόδια 
υπηρεσία του Παραρτήματος που την παρακολουθεί. Περαιτέρω μπορεί να εκτελεί 
έκτακτους ελέγχους όποτε κρίνει αναγκαίο.

7. Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής ή η αρμόδια 
υπηρεσία παρακολούθησης και παραλαβής:
α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι 
απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου,
β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τα παρακάτω
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.

8. Αν η επιτροπή ή η αρμόδια υπηρεσία παρακολούθησης και παραλαβής κρίνει ότι οι 
παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της 
σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι 
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις 
σχετικές ανάγκες
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με 
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου μπορεί να εγκριθεί η 
παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της 
συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες 
παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής ή η 
αρμόδια υπηρεσία παρακολούθησης και παραλαβής, υποχρεούται να προβεί στην 
οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να 
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα 
παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 220, περί απόρριψης 
παραδοτέου και αντικατάστασης.

9. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο 
παραλαβής της παρ. 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παρ. 3, θεωρείται ότι η 
παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

10. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή 
που συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, σύμφωνα με τις 
λεπτομέρειες που αναφέρονται στην παρ. του αρ.219 του ν.4412/2016 όπως ισχύει.
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11. Για οτιδήποτε άλλο δεν προβλέπεται στην παρούσα ισχύουν οι διατάξεις του ν.4412/16 
και ιδίως τα άρθρα 216 & 219 αυτού, όπως ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

1. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας 
της  σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι 
δυνατόν να  επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής.

2. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της 
σύμβασης.

3. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% 
της  προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών / 
ενδιαμέσων  προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 
2,5% επί της συμβατικής αξίας  χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 
εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ 
επί της  συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες 
από τις  επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και 
δύνανται να ανακαλούνται  με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι 
υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω  τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη 
συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες  παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση 
ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
δ) τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πλημμελή εκτέλεση των 
συμβατικών υποχρεώσεων, εφόσον προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη. Το σύνολο 
των ποινικών ρητρών αυτής της περίπτωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις 
εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης, εκτός αν αιτιολογημένα η αναθέτουσα αρχή 
αποφασίσει άλλως.

4. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται / συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του 
αναδόχου.

5. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει 
τον  ανάδοχο έκπτωτο.

ΆΡΘΡΟ 6ο

ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά 
του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:

α) στην περίπτωση που δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 
σύμβαση ή/και δεν συμμορφώθηκε με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, 
που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου 
χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,
β) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών, εφόσον δεν παρείχε τις 
υπηρεσίες ή δεν υπέβαλε τα παραδοτέα ή δεν προέβη στην αντικατάστασή τους μέσα 
στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με τα όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας, με την 
επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος.

2. Για την κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 2 του αρ. 
203 του ν.4412/2016 όπως ισχύει.

3. Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 
σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο 
προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, 
εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης σε 
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άλλον οικονομικό φορέα με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32. Το 
διαφέρον υπολογίζεται σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο αρ. 203 του ν.4412/2016 
όπως ισχύει
Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία 
δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης 
εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που δεν 
προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο 
οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό 
φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. 
Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής.
β)Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το 
σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 
74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.

5. Ο προμηθευτής υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της φορολογικής, 
της ασφαλιστικής, της περιβαλλοντικής και εργατικής νομοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 
18 παρ.2 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αμετάκλητα, επανειλημμένη 
σοβαρή παράβαση του παρόντος όρου, το Κ.Κ.Π.Π.Α. μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω παραγράφων.

6. Για ότι δεν προβλέπεται ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο αρ. 203 του ν.4412/2016 όπως 
ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

1. Η πληρωμή του ανάδοχου θα γίνεται ως εξής:
i. Η εξόφληση του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά από την αρμόδια υπηρεσία του 

Κ.Κ.Π.Π.Α. με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά και με εξόφληση του 100% του 
μηνιαίου τιμολογίου.

ii. Με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο  Τιμολογίου  Παροχής Υπηρεσιών  και 
δικαιολογητικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200,παρ.5 του ν.4412/2016

iii. Με την προσκόμιση όποιων άλλων δικαιολογητικών ορίζει η κείμενη νομοθεσία (π.χ. 
φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα κτλ) ή και όποιων άλλων ζητηθούν από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

iv. 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.

2. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις εξής κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,1% (αρ. 375 του ν.4412/2016) επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 
υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, Χαρτόσημο 3% επί της ανωτέρω 
κράτησης και ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%.
β) Παρακράτηση Φόρου 8% για νομικά πρόσωπα ή 20% επί της συμβατικής αξίας 
χωρίς Φ.Π.Α. κατά περίπτωση.
δ) Οποιαδήποτε άλλη κράτηση ήθελε προκύψει από τις κείμενες διατάξεις.

3. Κατά τα λοιπά ισχύον οι διατάξεις του αρ. 200 του ν.4412/16 όπως ισχύει.

ΆΡΘΡΟ 8Ο

ΖΗΤΉΜΑΤΑ ΚΥΡΙΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ

1. Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία, όπως διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, 
πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που 
αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από την Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της 
Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία του Κ.Κ.Π.Π.Α. 

2. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα 
και τα στοιχεία στο Κ.Κ.Π.Π.Α.. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των 
εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους 
από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Κ.Κ.





21

21

ΆΡΘΡΟ 9Ο

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΌΤΗΤΑ

1. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Κ.Κ.Π.Π.Α., η Ανάδοχος  δεν 
αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που της δόθηκαν ή που η ίδια ανακάλυψε κατά 
την παροχή της υπηρεσίας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των 
οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση. Σε περίπτωση αθέτησης από την 
Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής της, 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. Η 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 της 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 την Ανάδοχο και μετά την 
ολοκλήρωση υπηρεσιών  της εις το διηνεκές.

4. Ο Ανάδοχος, το προσωπικό που θα διαθέσει, καθώς και το Κ.Κ.Π.Π.Α. είναι 
υποχρεωμένοι να τηρούν τα όσα αναφέρει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 
για την προστασία των προσωπικών και άλλων δεδομένων.

ΑΡΘΡΟ 10ο

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

 Πυρκαγιά 
 Πλημμύρα
 Σεισμός
 Πόλεμος

2. Σε περίπτωση σοβαρής αποδεδειγμένης ασθένειας του Αναδόχου, μπορεί το Κ.Κ.Π.Π.Α. 
να διακόψει τη συνέχιση της συνεργασίας . Στην περίπτωση αυτή θα αποτιμηθεί και θα 
αμειφθεί για την υπηρεσία  που έχει εκτελέσει ο Ανάδοχος μέχρι την ημέρα 
αντικατάστασής του.

ΑΡΘΡΟ 11Ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Για κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης και δεν ρυθμίζεται από 
αυτήν ισχύουν οι διατάξεις περί Προμηθειών του Δημοσίου, δηλαδή ο ν.4412/2016 όπως 
ισχύει, καθώς και τα πδ και οι ΥΑ ή και ΚΥΑ που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση ως 
δευτερογενές νομικό πλαίσιο.

2. Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που 
ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της 
Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και η Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και 
των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου 
συμφέροντος.

3. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι 
τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά των Αθηνών.

4. Η σύμβαση δύναται να αναθεωρηθεί ή τροποποιηθεί κατά την διάρκεια ισχύος της 
με την σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων, όπως προβλέπουν και με τις 
προϋποθέσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του αρ. 132 ν.4412/16. Σε περίπτωση που 
υπάρξει ανάγκη για τροποποίηση πέραν των όσων αναφέρονται στην παρούσα, αυτή 
αφενός θα μπορεί να βασίζεται στην οικονομική προσφορά του αναδόχου, αφετέρου δεν 
θα ξεπερνά τα χρηματικά όρια του αρ. 132 ν.4412/16, δηλαδή σωρευτικά αύξηση πέραν 
του 50% του προϋπολογισμού της αρχικής σύμβασης, και ούτε θα καταστρατηγεί την 
εφαρμογή των διατάξεων του ν.4412/16, δηλαδή αύξηση πέραν του ορίου από το οποίο 
απαιτείται άλλη διαγωνιστική διαδικασία. Η κάθε τροποποίηση της σύμβασης δεν θα 
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μπορεί να μεταβάλλει την συνολική φύση του αντικειμένου της σύμβασης ή να ανατρέπει 
την οικονομική ισορροπία της σύμβασης. 

ΆΡΘΡΟ 12.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώνει πλήρως το Κ.Κ.Π.Π.Α. τους προστεθέντες και 
υπαλλήλους αυτού, για όλα τα έξοδα, απώλειες, ζημίες και δαπάνες, όπως επίσης και 
να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις, που πηγάζουν από ή σε σχέση με οποιαδήποτε πράξη 
ή παράλειψη του Αναδόχου ή των αντιπροσώπων, προστεθέντων ή υπαλλήλων του 
σχετιζόμενη με τη παρούσα Σύμβαση ή παράβαση αυτής ή που πηγάζει από ή απορρέει 
από την εκτέλεση της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε τοιαύτης που 
συντελέστηκε ή προκλήθηκε σε σχέση με:

 σωματικές βλάβες, (συμπεριλαμβανομένων βλαβών που απέβησαν 
θανατηφόρες), και/ή

 οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία της ακίνητης και κινητής περιουσίας του 
Κ.Κ.Π.Π.Α., Δημοσίου, οποιασδήποτε Αρμόδιας Αρχής και των σχετικών 
αντιπροσώπων, προστεθέντων ή υπαλλήλων αυτής.

ΑΡΘΡΟ 13Ο

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα 
προκύψει μεταξύ του Κ.Κ.Π.Π.Α. και του Αναδόχου / Ανάδοχο, 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 σε τρία ίδια πρωτότυπα, διαβάσθηκε, βεβαιώθηκε νόμιμα, 
υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους και τα  μεν δύο αντίτυπα παραμένουν  στο αρμόδιο 
Γραφείο του Κ.Κ.Π.Π.Α.  για λογαριασμό του πρώτου των συμβαλλομένων, το δε άλλο 
παρέλαβε ο ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΟΥ  Κ.Κ.Π.Π.Α.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ

Για τον   ΑΝΑΔΟΧΟ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ……………………….
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ …………………………………………..
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΠΡΟΣ  ΤΟ 
……………….. ……………….
……………………….  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 …………………………… .
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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