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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Κ.Κ.Π.Π.Α.) – Ν.Π.Δ.Δ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 
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ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΒΟΥΛΑΣ (Π.Α.Α.Π.Α.Β.)
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Πληροφορίες: Α. ΜΙΚΡΑΚΗ                 
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                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
                 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ
                 ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Π.Α.Α.Π.Α.Β.
 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 13.200,00€ Συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24% (10.640,00€ άνευ Φ.Π.Α.)
ΚΑΕ: 0863 α01
CPV:  31320000-5 (Υλικά)  & 45315300-1 (Εργασία)       
  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

  (ΝΑΙ)

  ΔΕΙΓΜΑ
 (ΝΑΙ-0ΧΙ)

              ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
 ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)     ΟΧΙ     ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  01/07/2022
    ΩΡΑ:  10.00 π.μ.

                ΝΑΙ
      (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (Κ.Κ.Π.Π.Α.) έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:
Του Ν.Δ. 469/74 (ΦΕΚ 204 Α΄) περί του Λογιστικού του Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
1. 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.
2. Του  Ν.4412/2016  (ΦΕΚ  147/τ.Α/8-8-16)  περί  δημοσίων  συμβάσεων  έργων,  προμηθειών  και
υπηρεσιών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Της  παραγράφου  Β.δ  του  άρθρου  1  του  Ν.4025/2011  (ΦΕΚ  228/τ.Β΄/2-11-2011)  «Συγχώνευση
Μ.Κ.Φ.».
4. Του άρθρο 9 του Ν.4052/2012 «Αναδιοργάνωση Υ.Υ. & Κ.Α. και Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης & Πρόνοιας».
5. 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.
6. Του εδαφίου Στ. παρ. 1 άρθρο 55 του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94), όπως έχει τροποποιηθεί με τον
Ν.4172/2013.
7. Του  Ν.  4254/2014  περί  μέτρων  στήριξης  και  ανάπτυξης  της  ελληνικής  οικονομίας  στο  πλαίσιο
εφαρμογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις (υποπαράγραφος ΣΤ.5).
8. 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.
9. Του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012) Άρθρο 238 «Τροποποίηση διατάξεων για την Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων  (Ν.4013/2011)»  σύμφωνα  με  το  οποίο  θα  επιβάλλεται  κράτηση  0,10%  επί  της  αξίας  των
συμβάσεων εκτός ΦΠΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
10. Της παραγράφου Ζ του πρώτου άρθρου του ν. 4152 (ΦΕΚ 107/Α’/9-5-2013) περί «Προσαρμογής
της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16/2/2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
11. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 /Β΄/ 5-8-2016) περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 
12. Του εδαφίου Στ.  παρ.  1  άρθρο 55 του  Ν.2238/94  (ΦΕΚ 151/Α/94)  σύμφωνα με  το  οποίο  στην
καθαρή  αξία  θα  γίνει  παρακράτηση  φόρου  4%  για  την  προμήθεια  υλικών  και  8%  για  την  προμήθεια
υπηρεσιών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
13. Του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64/Α’/2017) περί κανονισμού εξέτασης προδικαστικών προσφυγών.
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Β. Τις κάτωθι αποφάσεις:
1. Την  υπ’  αριθμ.  Δ1/46314/15261/18-11-2019  Απόφαση  του  Υπ.  Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφ.  &
Πρόνοιας  «Περί  ορισμού  μελών  Δ.Σ.  στο  Κ.Κ.Π.Π.Α.»  (ΦΕΚ  1005/τ.ΥΟΔΔ/28-11-2019),  όπως  έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Την  υπ’  αριθμ.  Α2.861/14-8-2013  ΥΑ  (ΦΕΚ  2044/Β’/22-8-2013)  περί  Κανόνων  Διακίνησης  και
Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών.
3. Την  Α2-718/28.7.2014  ΥΑ  (ΦΕΚ  2090/Β΄/2014)  περί  κωδικοποίησης  Κανόνων  Διακίνησης  και
Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).
4. Την Υ.Α. Δ2/16570/2005 (ΦΕΚ 1306/Β΄/2005) περί κανονισμού αδειών όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
5. Την υπ’  αριθμ.  10054/2484/8-4-2013 ΥΑ 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.
6. Την υπ’ αριθμ. 50η/17ηςΣυν/13-05-2021 Απόφαση Δ.Σ./Κ.Κ.Π.Π.Α. περί έγκρισης της σκοπιμότητας
και της διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας.
7. Την υπ΄ αριθμ. 1070 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (οικ. 4198/25-05-2021) με a/a 1228 στο
βιβλίο εγκρίσεων και εντολών.
8.     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.
9.    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.
10.    Την υπ’ αριθμ. 14η Συν.,θ. 24ο /04-05-2022 Απόφαση Δ.Σ./Κ.Κ.Π.Π.Α περί έγκρισης σκοπιμότητας
δαπάνης ποσού 13.200,00€ ( συμπ/νου του ΦΠΑ) για την  αντικατάσταση τριφασικού καλωδίου διανομής
ηλεκτρικού ρεύματος και σύνδεση από το κτίριο “Αποικία” προς το 4/θέσιο Ειδικό Σχολείο Βούλας με την
διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
11.      Την με α/α: 778 /οικ.11458/11-05-2022 (ΑΔΑ: 6Ψ4ΘΟΞΧ1-ΦΝΙ)  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

                                                                    Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι  
     Κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει  προσφορά, για  την εκτέλεση εργασιών περιλαμβανομένων των
αναγκαίων υλικών αντικατάστασης του τριφασικού καλωδίου διανομής ηλεκτρικού ρεύματος και σύνδεσης
από το κτίριο “Αποικία” προς το 4/θέσιο Ειδικό Σχολείο Βούλας που λειτουργεί εντός των εγκαταστάσεων του
Π.Α.Α.Π.Α.Β. με την διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και με κριτήριο κατακύρωσης
την  χαμηλότερη  τιμή,  προϋπολογισμένης  δαπάνης  13.200,00€  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.
(10.640,00 € χωρίς ΦΠΑ 24% ), που θα αντληθούν από τον ΚΑΕ: 0863 α01, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 778
Δέσμευση.
Ι. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί σε προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών από την
ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ.
ΙΙ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί ως εξής:

                 ΤΟΠΟΣ
           ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

       ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
      ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

           ΗΜΕΡΑ
    ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

         ΩΡΑ
 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

 Λ.  ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 2, ΒΟΥΛΑ             01/07/2022          ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ          10.00 π.μ.

ΙΙΙ. 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.
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 δεν επιτρέπεται  να παρίστανται  οι προσφέροντες ή οι  νόμιμοι  εκπρόσωποι
αυτών λόγω μέτρων πρόληψης διασποράς του ιού COVID-19.
IX. Τεύχη της Πρόσκλησης με τους όρους, καθώς και συμπληρωματικές πληροφορίες δίδονται από το Γρ.
Διαχείρισης, Λεωφόρο Κ. Καραμανλή 2 Βούλα, κάθε εργάσιμη ημέρα τις ώρες εργασίας των Διοικητικών
Υπηρεσιών του Κ.Κ.Π.Π.Α.
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X. 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).
XI. Η υπογραφή των υπευθύνων δηλώσεων δεν απαιτείται να έχει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής
από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
XII. Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα, μπορούν να υπογράφονται έως και δέκα
(10)  ημέρες  πριν  από  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών,  και  να  αφορούν  την
συγκεκριμένη προκήρυξη/πρόσκληση (αρ. 79Α παρ.4 ν. 4412/2016). 
Δεν απαιτείται θεώρησή τους.
XIII. 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), όπως δικαιολογητικά για να
αποδείξουν τα όσα δηλώνουν, μόνο όμως να τους ζητηθεί.
XIV. Για ό,τι  δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση 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.
XVI.  Η  πρόσκληση  θα  διενεργηθεί  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στα  συνημμένα  παραρτήματα  που
θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της Πρόσκλησης αυτής ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

    Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                        Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. 
                                                                                                                               ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Α.

 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΙΚΡΑΚΗ                          ΑΝΝΑ ΚΑΜΒΥΣΗ                                      ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ
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                                                                          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

                                                                      Άρθρο 1  ο  
                              Δικαίωμα συμμετοχής, Προσόντα και Δικαιολογητικά συμμετοχής.

 Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παρούσα πρόσκληση θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά
τους με  τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο  Πρωτοκόλλου του Παραρτήματος Αποθεραπείας και
Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία της Βούλας (Λεωφ. Κ Καραμανλή 2, Βούλα), μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
01/07/2022 και ώρα 10.00 π.μ.
Δεν  θα  ληφθούν  υπόψη  προσφορές  που  ταχυδρομήθηκαν  έγκαιρα,  αλλά  δεν  έφτασαν  έγκαιρα  στο
Κ.Κ.Π.Π.Α.
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να λάβουν γνώση των τοπικών συνθηκών, προκειμένου
να συντάξουν την προσφορά τους.
Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό σημαίνει ότι έλαβαν γνώση αυτών των συνθηκών καθώς και όλων
των παραμέτρων εκτέλεσης του εν λόγω έργου, τις οποίες και αποδέχονται.

1.       ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   στην πρόσκληση έχουν:

1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής ή αλλοδαπής, , κερδοσκοπικού
ή μη χαρακτήρα, με δυνατότητα έκδοσης νομίμων παραστατικών τίτλων βάσει ΚΒΣ.
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  και  υπ’  αριθμ.  158 & 161/2016 Αποφάσεις  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β/3698/16-11-16 και ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ αντίστοιχα). 

Οι  ενδιαφερόμενοι  συμμετέχοντες  είναι  υποχρεωμένοι  να  λάβουν  γνώση  των  τοπικών  συνθηκών,  με
επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Κ.Κ.Π.Π.Α.- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΥΛΑΣ (Λεωφόρος Κ. Καραμανλή 2, Βούλα),
για επιτόπια εξέταση, προκειμένου να συντάξουν την προσφορά τους.
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν θα πρέπει να ισχύει κανένας λόγος αποκλεισμού των αρ. 73 & 74
του ν.4412/16.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή απόρριψης,
τα εξής δικαιολογητικά:

Α.  ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 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 αναφέρο-
νται στο αρ. 73 του ν.4412/2016 όπως ισχύει.
 Εφαρμόζουν και θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν την φορολογική, κοινωνικό-ασφαλιστική, εργατική, περι-
βαλλοντική νομοθεσία καθώς και την νομοθεσία για την υγεία, την ασφάλεια και πρόληψης του επαγγελματι-
κού κινδύνου των εργαζομένων (αρ. 18 ν.4412/2016 όπως ισχύει).
3. Φορολογική Ενημερότητα.
4. Ασφαλιστική Ενημερότητα.

Β. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
Τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου Α. Έλληνες πολίτες – Αλλοδαποί πολίτες. 
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Γ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται ανωτέρω. 

Διευκρινίζεται ότι: οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο
του Δ.Σ. του συνεταιρισμού.

Διευκρινίζεται ότι :
οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνε-
ταιρισμού, από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο,
στις περιπτώσεις Α.Ε.

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

 Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής των
δηλούντων,  στην  οποία  θα  φαίνεται  το  αντικείμενο  των  εργασιών  του  καθενός  από  τους
συμμετέχοντες,  ή  το  μέρος  αυτού  που  αντιστοιχεί  στον  καθένα  εξ  αυτών  επί  του  συνόλου  της
προσφοράς,  ο  εκπρόσωπος  της  ένωσης  έναντι  της  Αναθέτουσας  Αρχής  και  το  πρόσωπο που
ενδεχομένως τον αναπληρώνει.

 Η ένωση υποψήφιων αναδόχων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά,
είτε  από  όλους  τους  αναδόχους  που  αποτελούν  την  ένωση,  είτε  από  εκπρόσωπό  τους
εξουσιοδοτημένο  με  συμβολαιογραφική  πράξη.  Στην  προσφορά  απαραιτήτως  πρέπει  να
προσδιορίζεται  η έκταση και  το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης υποψήφιων
αναδόχων.

 Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση
κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας/υπηρεσίας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους
εκτέλεσης της σύμβασης. 

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

 Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε 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.

 Σε όλες τις υπεύθυνες δηλώσεις της παρούσας θα πρέπει  να αναγράφονται αναλυτικά όλα όσα
αναφέρονται κατά περίπτωση στην παρούσα, και όχι απλώς να αναγράφεται ότι αποδέχονται τα
κατά περίπτωση άρθρα με παραπομπή σε αυτά.

3. 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 δια-
κήρυξη, 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 αρ-
χής, 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 κα-
λύπτει όλες τις περιπτώσεις όλες τις περιπτώσεις της διακήρυξης (αρ. 80 ν.4412/2016).Η υποχρέωση αφορά
όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων

                                                                          Άρθρο 2  ο  
                                      Κατάρτιση- Υποβολή προσφορών  .   (αρ. 92, 93, 94 ν. 4412/2016).
Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα κατατεθεί, επί ποινή αποκλεισμού, σε κλειστό σφραγισμένο
φάκελο, στη γραμματεία του Παραρτήματος (Λ. Κ. Καραμανλή 2, Βούλα), και θα φέρει τα εξής στοιχεία:

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας:
 «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ- 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΒΟΥΛΑΣ».
γ Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης.
δ. Η ημερομηνία αποσφράγισης.
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.
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Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ει-
δικότερα   3 σφραγισμένοι υποφάκελοι   ως εξής  :

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

β.- «Τεχνική προσφορά».
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.     Επί ποινή απόρριψης   Βεβαίωση της Υπηρεσίας (Παράρτημα Α.Α.Π.Α. Βούλας) για την πιστοποίηση
της επίσκεψης του συμμετέχοντος και την επιτόπια εξέταση του χώρου και των ιδιαιτεροτήτων του. 
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 υπογεγραμμένη (χωρίς θεώρηση) από τον νόμιμο εκπρόσωπο της
προμηθεύτριας εταιρείας στην οποία θα δηλώνει  ότι  ως νόμιμος εκπρόσωπος της συμμετέχουσας στην
παρούσα εταιρείας: 

 Η εταιρεία μπορεί να παράσχει την σχετική 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
τις υπό εκτέλεση εργασίες.

 Διαθέτει  το απαιτούμενο έμπειρο προσωπικό και  τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό για την
εκτέλεση των εργασιών.

 Έχει λάβει πλήρη γνώση των τοπικών συνθηκών και των υλικών/προϊόντων που απαιτούνται για τις
συγκεκριμένες εργασίες και εφόσον τελικώς του κατακυρωθεί  το έργο θα εκπληρώσει τις συμβατικές
υποχρεώσεις του σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της Πρόσκλησης. 

 Διαθέτει  το απαιτούμενο έμπειρο προσωπικό και  τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό για την
εκτέλεση του έργου. 

 Είναι  εγγεγραμμένος  στα  οικεία  επαγγελματικά  ή  εμπορικά  μητρώα (εφόσον απαιτείται  από την
κείμενη  νομοθεσία),  από  όπου  προκύπτει  ότι  μπορεί  να  παράσχει  την  σχετική  υπηρεσία  ή
προμήθεια.

 Εγγυάται για το σύνολο των εργασιών και των υλικών/προϊόντων που προσφέρει καθώς και των
παρεχόμενων υπηρεσιών, για το συγκεκριμένο έργο.

 Θα εκτελέσει τις απαιτούμενες εργασίες εντός διαστήματος 15 (δέκα πέντε) ημερολογιακών
ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβει  και θα προσκομίσει  στο Παράρτημα την
Άδεια Εκτέλεσης Οικοδομικών Εργασιών (ΑΜΟΕ), εφόσον αυτή απαιτείται.

 Έλαβε πλήρη γνώση των όρων του άρθρου 8 της παρούσας «Παράδοση και τοποθέτηση υλικών –
μέτρα ασφαλείας και επίβλεψη εργασιών» και αποδέχεται την πλήρη και πιστή εφαρμογή τους.

 Εφαρμόζει  και  θα  συνεχίσει  να  εφαρμόζει  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,  εργατικής  και
ασφαλιστικής  νομοθεσίας  και  της  νομοθεσίας  περί  υγείας  και  ασφαλείας  των  εργαζομένων  και
πρόληψης  του  επαγγελματικού  κινδύνου,  όπως  ορίζεται  από  τις  εκάστοτε  οικείες  ισχύουσες
διατάξεις.

 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..

 Έχει γνωρίσει με επιτόπια εξέταση, την θέση του κτιρίου και των χώρων αυτού, των προσπελάσεων
προς αυτούς και τις τοπικές συνθήκες της υφιστάμενης κατάστασης, που μπορούν να επιδράσουν
με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση του έργου.

 Υπάρχουν ή ότι δεν υπάρχουν αποκλίσεις ή διαφοροποιήσεις από τα καθοριζόμενα στις τεχνικές
προδιαγραφές της Διακήρυξης. 

             (Εφόσον δηλώνεται ότι υπάρχουν αποκλίσεις ή διαφοροποιήσεις από τα καθοριζόμενα στις τεχνικές
             προδιαγραφές της Διακήρυξης, αυτές πρέπει να περιγράφονται με ξεχωριστή αναφορά στην τεχνική
             προσφορά, ώστε να αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή).

 Ο συμμετέχων  (στην  περίπτωση  προμήθειας  υλικών  ή  χρήσης  υλικών  για  την  εκτέλεση  των
εργασιών) δύναται να λάβει τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης των υλικών που προμηθεύει ή που θα
χρησιμοποιήσει, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια των
χρηστών ή ενδεχομένως άλλων προσώπων, καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων.

 Η επιχείρηση είναι οικονομικά και χρηματοοικονομικά επαρκής για να φέρει σε πέρας το έργο.
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 Μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής δεν του έχουν επιβληθεί:
α)  τρεις  (3)  πράξεις  επιβολής  προστίμου  από  τα  αρμόδια  ελεγκτικά  όργανα  του  Σώματος  
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα 
με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,  ως «υψηλής» ή  
«πολύ  υψηλής»  σοβαρότητας,  οι  οποίες  προκύπτουν  αθροιστικά  από τρεις  (3)  διενεργηθέντες  
ελέγχους, ή 
β)  δύο  (2)  πράξεις  επιβολής  προστίμου  από  τα  αρμόδια  ελεγκτικά  όργανα  του  Σώματος  
Επιθεώρησης Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που αφορούν την  αδήλωτη  
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό α΄ και β΄ 
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ (αρ. 39 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 
137/Α’/13-9-2017).

     - 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.
        Σημειώνεται ότι η υπηρεσία διατηρεί, κατά την κρίση της, το δικαίωμα να ζητήσει να αποδείξουν οι  
        υποψήφιοι με το αντίστοιχο πιστοποιητικό την εγγραφή τους 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 το προς    
        προμήθεια είδος.

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

γ.- «Οικονομική προσφορά», (αρ. 95 ν. 4412/2016).ως εξής: 
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, μέσα στον κυρίως φάκελο και
σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά», διαμορφωμένα ως εξής:

1. Θα δοθεί μια συνολική και τελική τιμή με και χωρίς ΦΠΑ (θα αναφέρεται και ο συντελεστής ΦΠΑ) που
θα  ανταποκρίνεται  πλήρως  στην  εκτέλεση  του  έργου  όπως  ακριβώς  αναφέρεται  στις  τεχνικές
προδιαγραφές (Παράρτημα Β’). 

2. Η προσφερόμενη τιμή που θα δοθεί δεν μπορεί να αναφέρεται σε μέρος των ζητούμενων εργασιών. 
3. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή που θα δοθεί ως εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κατ’ αποκοπή τίμημα)
Ημερομηνία: ………………………..
                  Είδος εργασίας 
(σύντομη περιγραφή προσφερόμενων
             εργασιών και υλικών)

Ποσό σε ευρώ άνευ ΦΠΑ ΦΠΑ (ποσοστό) Ποσό με ΦΠΑ
(συνολική τιμή)

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

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

 Χρόνος παράδοσης εκτέλεσης του έργου : όπως ορίζει οικεία πρόσκληση / προκήρυξη. 
                                                                                                                                               Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

      1. Η τιμή που θα δοθεί θα ανταποκρίνεται πλήρως στην υλοποίηση της υπηρεσίας όπως αυτή θα 
            παρουσιάζεται στην τεχνική μελέτη του υποψηφίου. Η προσφερόμενη τιμή δεν μπορεί να αναφέρεται 
            σε μέρος της ζητούμενης υπηρεσίας.

1. Το τίμημα της προσφοράς κάθε υποψήφιου προμηθευτή θα δοθεί με μια συνολική τιμή σύμφωνα με
 τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β’. Η αναγραφή της τιμής να γίνεται μέχρι δύο (2)
δεκαδικά ψηφία. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη
επιβάρυνση εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α.  

2. Στις περιπτώσεις στις οποίες τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιμή βρίσκονται χαρακτηριστικά 
πέρα από τις τιμές που προσφέρονται στην αγορά (ακραίες περιπτώσεις) αυτές δεν υπολογίζονται
στην διαμόρφωση της μέσης τιμής, αλλά λαμβάνεται υπόψη η αμέσως προηγούμενη τιμή ( ανώτερη
ή κατώτερη).

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

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

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

8 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
9. Αποκλείεται  αναθεώρηση  της  τιμής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  οικονομική  αξίωση  του

προσφέροντα πέραν του αντιτίμου βάσει της προσφοράς του, και των τιμών της  κατακύρωσης και
της σύμβασης που θα υπογραφεί.

9 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.

10 Ο Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 
    τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να τα παρέχουν.
11 Σε περίπτωση που δεν παρασχεθούν τα ανωτέρω στοιχεία, διακόπτεται η αξιολόγηση της
     συγκεκριμένης προσφοράς, η οποία χαρακτηρίζεται πλέον ως απαράδεκτη.
12. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προσφέροντα μέχρι την οριστική παραλαβή του 
     έργου. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση
     του προσφέροντα πέραν του αντιτίμου των εργασιών που θα εκτελέσει βάσει των τιμών της 
     προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλαβή και την αποπληρωμή τους.

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

14 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. 
15 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.
16 Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά
την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
17 Η προσφορά μπορεί να απορρίπτεται εάν δεν είναι σαφής και κατανοητή.
18 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.
19 Η άσκηση ενστάσεως κατά της παρούσας δεν κωλύει τη συμμετοχή στην παρούσα. 
20 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. 
21 Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται,  σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψιν
μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο
όργανο.
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22 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.
23  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.

24 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη
25 Η  ισχύς  της  προσφοράς  μπορεί  να  παρατείνεται  εγγράφως,  εφόσον  τούτο  ζητηθεί  από  την
Υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο
από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσματα της αποσφράγισης υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα
αρχή κρίνει  κατά περίπτωση,  αιτιολογημένα,  ότι  η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί  το  δημόσιο
συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στην πρόσκληση μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την
προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, είτε όχι.
26 Δεν  γίνονται  δεκτές  αντιπροσφορές.  Σε  περίπτωση  υποβολής  τους  απορρίπτονται  ως
απαράδεκτες.
27 Κατά τα λοιπά οι  προσφορές μπορούν να απορριφθούν εφόσον ισχύουν ένας ή περισσότεροι
λόγοι που αναφέρονται στο αρ. 91 του ν.4412/16.  

                                                                       Άρθρο 3  ο  
                                          Κριτήρια ανάθεσης - Αξιολόγηση προσφορών

1.  Το  κριτήριο  για  την  κατακύρωση  των  εργασιών  και  την  τελική  επιλογή  του  αναδόχου  είναι  η
χαμηλότερη  τιμή  εντός  της  προϋπολογισμένης  δαπάνης  των  δεκατριών  χιλιάδων  διακοσίων
(13.200,00€) ευρώ 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 τυχόν προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά του .
       3. Δεν παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς μόνο για μέρος ή μόνο για κάποιες από τις υπό 
       εκτέλεση εργασίες ή  από τα ζητούμενα υλικά του έργου.
       4. Η Επιτροπή αποσφράγισης μετά το τέλος διεξαγωγής της διαδικασίας (αποσφράγιση και αξιολόγηση)
         συντάσσει το σχετικό πρακτικό με το οποίο μπορεί να προτείνει σχετικά στο Δ.Σ. του  Κ.Κ.Π.Π. Αττικής:

α. Την κατακύρωση της προμήθειας και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη
β. Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων της πρόσκλησης και επανάληψή με τροποποίηση ή μη των όρων

και των τεχνικών προδιαγραφών.
γ. Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων της πρόσκλησης και απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας.
δ.  Οποιαδήποτε  άλλη  πρόταση  θεωρεί  απαραίτητη  να  διατυπωθεί  στο  πρακτικό  πάντα  ομοίως με

αιτιολογημένη απόφασή της.
ε. Στην περίπτωση ισότιμων ή ισοδύναμων προσφορών, ο ανάδοχος επιλέγεται με κλήρωση σύμφωνα

με το αρ. 90 του ν.4412/16..
       5. Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Α., το οποίο μπορεί να αποφασίσει την    
        κατακύρωση ή την επανάληψη αυτού, εάν κρίνει το αποτέλεσμα ασύμφορο, χωρίς καμιά αξίωση ή 
        απαίτηση του αναδόχου

   Η ανακοίνωση της κατακύρωσης γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 105 του Ν.4412/16.

       6.Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ελέγχονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης και συντάσσει σχετικό   
         πρακτικό όπου εισηγείται στο Δ.Σ του Φορέα τον οριστικό μειοδότη.
       7.Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο Ανάδοχος στον 
         οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου, καλείται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) 
         ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής κλήσης, για την υπογραφή της σχετικής 
         Σύμβασης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, σύμφωνα με 
          το άρθρο 7 καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης που αναφέρονται στο 
         άρθρο 6 της παρούσης.
       8.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.
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                                                                    Άρθρο 4°

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

Ένσταση επιτρέπεται  κατά της παρούσας και  κατά  της  νομιμότητας της παρούσας καθώς και  για  κάθε
σχετική απόφαση ή παράλειψη της αναθέτουσας έως και την κατακυρωτική απόφαση. Ένσταση κατά της
συμμετοχής προσφέροντα δεν επιτρέπεται. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους
από τους προαναφερόμενους δεν γίνονται δεκτές. Κατά τα λοιπά, για τους λόγους, την προθεσμία, το ύψος
του παραβόλου και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο
127 του Ν.4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η ένσταση κοινοποιείται κατά του προσώπου στο
οποίο στρέφεται.
Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της κατακυρωτικής απόφασης (αρ. 105 ν.4412/16), θα
ακολουθήσει ανακοίνωση ανάθεσης και πρόσκληση για την υπογραφή του σχεδίου σύμβασης όπως αυτό
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, χωρίς να μπορούν να γίνουν ουσιώδης τροποποιήσεις. Κατά
τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 105 (κατακύρωση – σύναψη σύμβασης) και στο άρθρο 106
(ματαίωση της διαδικασίας) του ν.4412/16, καθώς και όσα αναγράφονται στο άρθρο 9 του Παραρτήματος Δ
(σχέδιο σύμβασης) της παρούσας.

                                                                         Άρθρο 5  ο  
                                                          Αποσφράγιση προσφορών 

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. Κατά την αποσφράγιση δεν επιτρέπεται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι
αυτών λόγω μέτρων πρόληψης διασποράς του ιού COVID-19.

V. Προσφορές  που  υποβάλλονται  στην  Επιτροπή  Αξιολόγησης  μετά  την  έναρξη  της  διαδικασίας
αποσφράγισης,  δεν  αποσφραγίζονται  αλλά  παραδίδονται  στην  Υπηρεσία  για  επιστροφή,  ως
εκπρόθεσμες.

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

VII. Η    αποσφράγιση  ολοκληρώνεται  την  ίδια  ηµέρα  και  αν  δεν  επαρκέσει  ο  χρόνος  σε  επόµενη
συνεδρίαση της Επιτροπής, µε την εξής διαδικασία:

 Αποσφραγίζεται  ο  κυρίως  φάκελος  προσφοράς.  Διαπιστώνεται  η  ύπαρξη  των  τριών
υποφακέλων  (Δικαιολογητικών,  Τεχνικής  προσφοράς  και  Οικονομικής  προσφοράς)  οι
οποίοι και μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης.

 Στη συνέχεια αποσφραγίζεται ο φάκελος των Δικαιολογητικών και τα οποία μονογράφονται
ανά φύλλο ή αφού καταμετρηθούν όλα τα φύλλα μονογράφεται η πρώτη σελίδα τους.

 Εάν  δεν  υπάρχουν  και  οι  τρεις  υποφάκελοι  (Δικαιολογητικών,  Τεχνικής  προσφοράς και
Οικονομικής  προσφοράς)  ο  προσφέρων  αποκλείεται  από  την  περαιτέρω  διαδικασία
αξιολόγησης και οι υποβληθέντες υποφάκελοι παραμένουν κλειστοί στην Υπηρεσία.

 Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Αξιολόγησης δεν είναι υποχρεωμένη
να ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους ως προς τους
όρους της διακήρυξης.

 Η Επιτροπή του Διαγωνισμού αποσφραγίζει  πρώτα το φάκελο των δικαιολογητικών και
ελέγχει  το  σύνολο  των  κατατεθειμένων  δικαιολογητικών  συμμετοχής  των  οικονομικών
φορέων.

 Εν  συνεχεία  η  Επιτροπή  του  Διαγωνισμού  αποσφραγίζει  τον  φάκελο  της  τεχνικής
προσφοράς και ελέγχει το σύνολο της τεχνικής προσφοράς των οικονομικών φορέων. 

 Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών,  συνεχίζουν προς
αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών μόνο οι φάκελοι εκείνων των προσφορών που
κρίθηκαν αποδεκτές, από το παραπάνω αρμόδιο όργανο.

 Εφόσον  δεν  επαρκέσει  ο  χρόνος  για  να  ολοκληρωθεί  η  διαδικασία  την  ίδια  ημέρα,  η
επιτροπή  διενέργειας  προβαίνει  στη  σύνταξη  Πρακτικού  με  καταχώρηση  αυτών  που
υπέβαλαν  προσφορά  και  των  δικαιολογητικών  που  υπέβαλαν,  με  την  αιτιολογημένη
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αποδοχή ή την αιτιολογημένη απόρριψη των Δικαιολογητικών ή των Τεχνικών Προσφορών
των συμμετεχόντων ξεχωριστά (εφόσον έχει αποφανθεί), το οποίο πρακτικό υπογράφει, και
συνεχίζει για να ολοκληρώσει την διαδικασία σε επόμενη συνεδρίαση.

  Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
 Στη συνέχεια,  η Επιτροπή προβαίνει  στην αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών

προσφορών.
 Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές δύναται να ζητηθεί

από τον προσφέροντα έγγραφη αιτιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με
την  οικονομία  της  μεθόδου  εκτέλεσης  των  εργασιών/τις  επιλεγείσες  τεχνικές  λύσεις/τις
εξαιρετικά  ευνοϊκές  συνθήκες  υπό  τις  οποίες  ο  υποψήφιος  θα  εκτελέσει  το  έργο/την
πρωτοτυπία  της  προτεινόμενης  λύσης).  Εάν  και  μετά  την  παροχή  της  ανωτέρω
αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές,  η προσφορά θα
απορρίπτεται.

 Για  να  ολοκληρώσει  το  έργο  της,  η  Επιτροπή  του  Διαγωνισμού  μπορεί  να  επικοινωνεί
γραπτά  με  τους  υποψηφίους  και  να  θέτει  διευκρινιστικές  ερωτήσεις.  Διευκρινίσεις  που
δίδονται αυτοβούλως από τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των Προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

 Στο τέλος  της  διαδικασίας  και  με  την  ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών η
Επιτροπή του Διαγωνισμού συμπληρώνει στο πρακτικό τα αποτελέσματα της αξιολόγησης,
στο οποίο αναδεικνύει τον μειοδότη με τη συμφερότερη προσφορά.

 Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής επί του Πρακτικού αξιολόγησης κοινοποιείται στους
συμμετέχοντες σύμφωνα με τον ν.4412/16.

                                                                 

                                                                        Άρθρο 6°
Δικαιολογητικά  (κατακύρωσης)  –αποδεικτικά  μέσα  που  υποβάλλονται  για  την  υπογραφή  της
σύμβασης (αρ. 80 Ν.4412/16)

Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  ο  υποψήφιος που  έχει  αναδειχτεί  με  Απόφαση  του  Δ.Σ.
προσωρινός μειοδότης, οφείλει να υποβάλει στην υπηρεσία, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν (αρ. 103 Ν.4412/16),  με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο αλλά και σε σφραγισμένο φάκελο στο Γρ. Πρωτοκόλλου του Π.Α.Α.Π.Α.Β. (Λ. Κ. Καραμανλη 2,
Βούλα) τα κάτωθι έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από το αρμόδιο
όργανο.
1. Οι Έλληνες / Αλλοδαποί πολίτες:

1  Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει,  ότι  δεν έχουν καταδικαστεί  με
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα της παρ. 1 του αρ.73 του Ν.4412/2016 όπως
επίσης δεν έχουν καταδικαστεί, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με
την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για
κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης,  της απάτης,  της εκβίασης,  της πλαστογραφίας,  της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
2  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου
πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι
δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, καθώς και δεν τελούν σε κάποια από τις διαδικασίες
ή καταστάσεις του εδ. β’ της παρ.4 του αρ. 73 του Ν.4412/16.
3  Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι τόσο κατά την υποβολή του
(ως δικαιολογητικό μειοδότη), όσο και κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους, είναι
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, τόσο
κύριας  όσο  και  επικουρικής  (η  υποχρέωση  αυτή  περί  ασφαλιστικής  ενημερότητας για  την
περίπτωση των νομικών προσώπων αφορά μόνο τα ίδια τα νομικά πρόσωπα και όχι τα μέλη της
διοίκησης ή των εταίρων ατομικά (ΣτΕ ΕΑ 865/2005, Πρ. Ε’ Κλ. ΕΣ 412/2007)) και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
 4 Εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης της  σύμβασης,  όπως  αυτή  προβλέπεται  και
περιγράφεται στο αρ. 6 της παρούσης. 
 5   Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού μητρώου (εφόσον απαιτείται η εγγραφή τους
από τις κείμενες διατάξεις),  με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το
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ειδικό  επάγγελμά  τους  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  μπορούν  να  παράσχουν  την  σχετική
υπηρεσία ή προμήθεια, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν
από την υποβολή του (παρ. 2 αρ. 75 Ν. 4412/2016). 
6  Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης ή άλλο μη επεξεργάσιμο έντυπο
στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός ΙΒΑΝ του λογαριασμού του αρμόδιου για είσπραξη.
7  Για την απόδειξη των δηλωθέντων στην Υπεύθυνη Δήλωση περί μη επιβολής προστίμων από
το ΣΕΠΕ (αρ., παρ. 4 του Παραρτ. Α’) προσκόμιση υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία να δηλώνονται
οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή
αίτησης συμμετοχής.

2. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
   1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά. 
   2 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από
την υποβολή του από το οποίο να προκύπτει ότι  δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920,
όπως  εκάστοτε  ισχύει,  ή  ειδική  εκκαθάριση  του  Ν.1892/1990  (A΄101),  όπως  εκάστοτε  ισχύει,  ή  άλλες
ανάλογες καταστάσεις (η τελευταία περίπτωση για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες
ανάλογες καταστάσεις (η τελευταία περίπτωση για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
    Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης εκδίδονται όσον
αφορά  την  κοινή  εκκαθάριση,  από  την  αρμόδια  προς  τούτο  Υπηρεσία  στο  μητρώο  της  οποίας  είναι
εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E. ή , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και
7β.12  του  Κ.Ν.  2190/1920,  όπως  εκάστοτε  ισχύει,  και,  όσον  αφορά  την  ειδική  εκκαθάριση  του
Ν.1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί
υπό ειδική εκκαθάριση, εφόσον τούτο προβλέπεται. 
Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα
του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. 
    3  Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα για την απόδειξη της εκπροσώπησης της,τις υπόλοιπες υπεύθυνες
δηλώσεις  και  γενικά  όλα  τα  έγγραφα  της  προσφοράς  που  απαιτούν  υπογραφή  από  το  άτομο  που
εκπροσωπεί  και  δεσμεύει  με  την  υπογραφή  του  τον  οικονομικό  φορέα,  τόσο  κατά  την  υποβολή  της
προσφοράς,  όσο  και  κατά  την  υπογραφή  της  σύμβασης)  και  της  εξουσίας  έκδοσης  παραστατικού
εκπροσώπησης. Συγκεκριμένα:
 Για  Ημεδαπά  νομικά  πρόσωπα  με  τη  μορφή  Ανωνύμου  Εταιρείας  (Α.Ε.)  ή  Εταιρείας
Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.):
• Γενικό  Πιστοποιητικό  του  ΓΕΜΗ  που  να  αποδεικνύει  την  νόμιμη  σύσταση  της  εταιρείας  και
προβλέπεται από τις εκάστοτε διατάξεις.
• Πιστοποιητικό εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ απ’ όπου να προκύπτει η εκπροσώπησή της ή εν ελλείψει
πιστοποιητικό εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ.
• Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) χωρίς θεώρηση, του νομίμου
εκπροσώπου ότι τα όργανα εκπροσώπησης της εταιρείας είναι αυτά που αναφέρονται στο πιστοποιητικό
εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ.
 Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.):
• Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο (σύμφωνα με τον Ν.4250/14) του συμφωνητικού
σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού
της εταιρίας.
• Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 
-Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
-  Όλα  τα  δικαιολογητικά  υποβάλλονται  πρωτότυπα  ή  απλά  φωτοαντίγραφα,  σύμφωνα  με  τον  νόμο
4250/2014,  όλα δε  τα ξενόγλωσσα και  νομίμως μεταφρασμένα (μπορεί  να είναι  και  από δικηγόρο).  Τα
ιδιωτικά έγγραφα υποβάλλονται συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωσή περί της ακρίβειάς τους και χωρίς
θεώρηση. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω (πχ μη αναφορά, ασαφής ή εσφαλμένη αναφορά) μπορεί να
επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου της διακήρυξης, συνιστά
λόγο αποκλεισμού του αναδόχου  από τον διαγωνισμό.
-Αμέσως  μετά  την  ανωτέρω  αποσφράγιση,  όσοι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  δικαιούνται  να  λάβουν
γνώση των υποβληθέντων δικαιολογητικών, μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου
«Δικαιολογητικών  Κατακύρωσης».  Μετά  από σχετικό  έλεγχο  των  προσκομισθέντων  δικαιολογητικών  και
εγγράφων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 103 του Ν.4412/16 και εφόσον διαπιστώνεται ότι πληρούνται
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οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή Διαγωνισμού ή το γραφείο προμηθειών που διενέργησε τον
έλεγχο, προτείνει την ανακήρυξη ως Αναδόχου του υποψήφιου, με σύνταξη σχετικού πρακτικού.

   Για Συνετερισμούς
- Τα δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου. 
- Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

  Για Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε ανάδοχο που συμμετέχει στην ένωση.
Σε περίπτωση που είτε την ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή δεν εκδίδεται κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό  ή
που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό αντικαθίσταται από  ένορκη βεβαίωση του
νόμιμου εκπροσώπου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  οργανισμού  του  κράτος
καταγωγής ή προέλευσης, από την οποία προκύπτει ότι: 
(α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό ή δεν καλύπτει όλες τις απαιτήσεις ή περιπτώσεις της διακήρυξης, και
(β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο (αρ. 80 ν.4412/16).
Η  ανωτέρω ένορκη  βεβαίωση  ή  υπεύθυνη  δήλωση  υποβάλλεται  υποχρεωτικά  με  βεβαίωση  ή  επίσημη
δήλωση  από  την  αρμόδια  κατά  περίπτωση  αρχή  ότι  δεν  εκδίδεται  το  αντίστοιχο  από  τα  ανωτέρω
πιστοποιητικά ή ότι δεν καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις ή περιπτώσεις (αρ. 80 ν.4412/16).
Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Όλα  τα  δικαιολογητικά  υποβάλλονται  πρωτότυπα  ή  νομίμως  επικυρωμένα,  όλα  δε  τα  ξενόγλωσσα  και
νομίμως μεταφρασμένα (όπως μπορεί να είναι και από δικηγόρο (αρ.36 του κώδικα δικηγόρων ν. 4194/13)).
Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω (πχ μη αναφορά, ασαφής ή εσφαλμένη αναφορά) μπορεί να επιφέρει
την ποινή του αποκλεισμού.
Η  μη  έγκαιρη  και  προσήκουσα  υποβολή  των  δικαιολογητικών  του  παρόντος  άρθρου   της  παρούσας
διακήρυξης συνιστά λόγο αποκλεισμού του αναδόχου  από τον διαγωνισμό.

Τα  ως  άνω  δικαιολογητικά  θα  τοποθετούνται  με  τη  σειρά  που  ζητούνται  στο  παρόν  άρθρο  σε  καλά
σφραγισμένο φάκελο και θα είναι αριθμημένα. Στον εν λόγω φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς :

 Η ένδειξη  «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ της  εταιρείας  με  τη  διακριτική
επωνυμία “ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ”».

 Η  ένδειξη  «ΝΑ  ΜΗΝ  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  Ή  ΤΗΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ».

 Ο πλήρης τίτλος του Ιδρύματος: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ».

 Ο ΑΡΙΘΜΟΣ και  ο  ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  και  η  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

 Τα  στοιχεία  του  διαγωνιζόμενου  (συμπεριλαμβανομένων  Ταχυδρομικής  Διεύθυνσης,
Ταχυδρομικού Κώδικα, Τηλεφώνων Επικοινωνίας και  Fax). Σημειώνεται ότι τα αναγραφόμενα
στοιχεία θα αποτελούν τα στοιχεία επικοινωνίας  με τον διαγωνιζόμενο.

                                                                        Άρθρο 7°

                                                                      Εγγυήσεις.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης Σύμβασης. 
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. δώδεκα  μήνες  (12)  από  την  οριστική
παραλαβή και εξόφληση των εργασιών.
Η εγγύηση κατατίθεται με την υπογραφή της σύμβασης και θα πρέπει να είναι απόλυτα σύμφωνη με το
συνημμένο υπόδειγμα στο οικείο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας. 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης δεν μπορεί να επιστραφεί αν δεν εκτελεστεί η σύμβαση
και αν δεν εκκαθαριστούν τυχών απαιτήσεις της υπηρεσίας προς τον ανάδοχο.
Ο Ανάδοχος με την εγγύηση καλής εκτέλεσης, εγγυάται την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης και των
παρεχόμενων υπηρεσιών του για διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από την οριστική ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή των εργασιών.
Η εγγύηση καλύπτει το Κ.Κ.Π.Π.Α. σε περίπτωση ασυμφωνίας ως προς τα συμφωνηθέντα με βάση την
προσφορά του αναδόχου και τις τεχνικές Προδιαγραφές των εργασιών.
Γίνονται δεκτές και εγγυήσεις από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με το πρότυπο του
Ταμείου.
Στην περίπτωση ένωσης υποψήφιων αναδόχων οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση 
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καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
Κατά τα λοιπά, σχετικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Ν.4412/16 καθώς και κάθε άλλης
σχετικής νομοθεσίας.

                                                                    Άρθρο 8  ο  
                                             Παράδοση –Παραλαβή  – Πληρωμή.
Παράδοση-Παραλαβή

1. Ο προμηθευτής οφείλει να υλοποιήσει τις Εργασίες εγκατάστασης τριφασικού καλωδίου Διανομής
ηλεκτρικού ρεύματος, στο Παράρτημα της Βούλας του Κ.Κ.Π.Π.Α. μέσα σε χρονικό διάστημα 15 (δέκα –
πέντε) ημερών, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Β΄ της παρούσης.
2. Η παροχή της υπηρεσίας θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα παραστατικά στοιχεία (Τιμολόγιο
Πώλησης-Δελτίο Αποστολής, Τιμολόγιο στο οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς το είδος, η ποσότητα κ.λπ.).
3. Η παραλαβή της υπηρεσίας γίνεται από το Παράρτημα της Βούλας και  την  αρμόδια Επιτροπή  του
Κ.Κ.Π.Π.Α.
4. Κατά τη διαδικασία παραλαβής του Έργου,  καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο ανάδοχος
και διενεργείται  ποσοτικός και  ποιοτικός έλεγχος, ο οποίος μπορεί  να γίνει  με όλους ή όσους από τους
παρακάτω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό/ υπηρεσία ή και με οποιοδήποτε άλλο
ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής και συγκεκριμένα:
α. Με μακροσκοπική εξέταση. 
β. Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση). 
γ. Με πρακτική δοκιμασία 
5. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής αποφασίσει μόνο μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται
από αυτήν οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τη διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου.
6. Όταν  η  Επιτροπή  Παραλαβής  αποφασίσει,  εκτός  από  την  μακροσκοπική  εξέταση  και  άλλους
ελέγχους συντάσσει,  εκτός από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και οριστικό
πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων. Εάν, λόγω της φύσης
του είδους, όλοι οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι γίνονται από την Επιτροπή Παραλαβής και δεν
μεσολαβούν  εργαστηριακοί  και  λοιποί  έλεγχοι  για  την  σύνταξη  του  οριστικού  πρωτοκόλλου,  τούτο
συντάσσεται  από την επιτροπή χωρίς να προηγηθεί  σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και
δειγματοληψίας.
7. Σε  περίπτωση  που  η  Επιτροπή  Παραλαβής  απορρίψει  το  υλικό  ή  την  υπηρεσία,  αναφέρει  τις
παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και
γνωματεύει  αν  το  υλικό  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί.  Εφόσον  κριθεί  από  το  αρμόδιο  όργανο  ότι  οι
παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, μπορεί να
εγκριθεί με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Α., 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. 
8. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών και
των υπηρεσιών, με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη που να είναι σύμφωνη με τους
όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 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.   
9. Εάν ο  ανάδοχος  δεν  αντικαταστήσει  τα  υλικά  και  τις  υπηρεσίες  που  απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται
στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
10. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων του ν.4412/16. Η πληρωμή της αξίας των
υλικών και των υπηρεσιών στον προμηθευτή θα γίνεται με βάση την περιγραφή των προσφερόμενων, όπως
αυτά αναγράφονται αναλυτικά στις οικονομικές τους προσφορές, μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική
και ποσοτική παραλαβή από τη Μονάδα.

Πληρωμή

1. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο
200 του Ν.4412/16 (αρ. 200, παρ. 2, εδ. 2 για την πληρωμή με ισόποση εγγυητική επιστολή) και στο άρθρο
18 του Ν. 2469/97 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Οι κρατήσεις που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνουν τον προμηθευτή και είναι οι
εξής:
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• Κράτηση 0,07% (αρ. 375 του ν.4412/16) επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. υπέρ της Ενιαίας
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, χαρτόσημο 3% επί της ανωτέρω κράτησης και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%.
• Παρακράτηση  Φόρου  8%  παροχής  υπηρεσιών  ελευθέρων  επαγγελματιών  ή  20%  ειδικών
επιστημονικών συνεργατών, επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.
• Κράτηση 0,06%(αρ. 350 του ν.4412/16)  επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, χαρτόσημο 3% επί της ανωτέρω κράτησης και  ΟΓΑ χαρτοσήμου
20%.
• Οποιαδήποτε άλλη κράτηση ήθελε προβλεφθεί από την κείμενη νομοθεσία.

                                                                    Άρθρο 9°
             Ανακοίνωση Ανάθεσης – Επέκταση – Παράταση -Διακοπή Σύμβασης και τελικές διατάξεις.

 Μετά  την  επέλευση  των  έννομων  αποτελεσμάτων  της  κατακυρωτικής  απόφασης  (αρ.  105
ν.4412/16), θα ακολουθήσει ανακοίνωση ανάθεσης και πρόσκληση για την υπογραφή του σχεδίου
Σύμβασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 105 (κατακύρωση – σύναψη
σύμβασης) και στο άρθρο 106 (ματαίωση της διαδικασίας) του ν.4412/16.

 Η  κατακύρωση  γίνεται  με  απόφαση  του  Δ.Σ.  του  Κ.Κ.Π.Π.Α..  Αφού  η  απόφαση  κατακύρωσης
κοινοποιηθεί σε όσους δικαιούνται να λάβουν γνώση και επέλθουν τα έννομα αποτελέσματα της,
σύμφωνα με  το  αρ.  105  ν.4412/16,  τότε  η  αναθέτουσα αρχή  ανακοινώνει  την  κατακύρωση του
Διαγωνισμού  εγγράφως  προς  τον  επιλεγέντα,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  105  του
Ν.4412/16

 Κατόπιν η αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον επιλεγέντα για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο
Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε εκτέλεση του έργου, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10)
ημέρες (παρ. 3γ αρ. 105 ν.4412/16) από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής ανακοίνωσης,
για  την  υπογραφή  του  σχεδίου  της  Σύμβασης  χωρίς  να  μπορούν  να  γίνουν  ουσιώδης
τροποποιήσεις, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης.

  Εάν  ο  Ανάδοχος 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.

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

 Η  Σύμβαση  δύναται  να  αναθεωρηθεί  ή  τροποποιηθεί  με  την  σύμφωνη  γνώμη  και  των  δύο
συμβαλλομένων, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του ν.4412/16.

 Η υπηρεσία έχει το 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.

 Για  πρόσθετες  ποσότητες/υπηρεσίες  που  δεν  προβλέπονται  από  την  Πρόσκληση  και  δεν  θα
υπερβαίνουν τα όρια που τίθενται από το αρ.132 του Ν.4412/2016, αλλά αποβλέπουν στην κάλυψη
επειγουσών και επιτακτικών αναγκών, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει οικονομικοτεχνική προσφορά για
έγκριση, εφόσον του ζητηθεί.

 Παράταση δικαιούται ο Ανάδοχος σε περίπτωση καθυστέρησης από υπαιτιότητα του φορέα η σε
περίπτωση  απρόβλεπτης  βλάβης,  μετά  από  γραπτό  αίτημα  του  στην  υπηρεσία  και  κατόπιν
εγκρίσεως των αρμοδίων υπηρεσιών.

 Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τα
αρμόδια  όργανα  του  Κ.Κ.Π.Π.Α.,  υποχρεούται  δε  να  λαμβάνει  υπόψη  του  οποιεσδήποτε
παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.

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

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

 Σε  περίπτωση  που  ο  Ανάδοχος  είναι  Ένωση/Κοινοπραξία,  τα  Μέλη  που  αποτελούν  την
Ένωση/Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι του Κ.Κ.Π.Π.Α. για την
εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη/Προσφορά/Σύμβαση υποχρεώσεών τους.

 Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον
στις  εσωτερικές  τους σχέσεις  και  σε  καμία  περίπτωση δεν δύνανται  να προβληθούν έναντι  της
Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και  τις υποχρεώσεις
του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 

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

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

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

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

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

Απαραίτητη  προϋπόθεση  για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  επί  ποινή  αποκλεισμού,  είναι  η  επιτόπια
επίσκεψη των ενδιαφερομένων στο Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία
Βούλας (Λ. Κ. Καραμανλή 2, Βούλα), προκειμένου να λάβουν γνώση των εργασιών που απαιτούνται και η
χορήγηση βεβαίωσης από την Τεχνική Υπηρεσία του Παραρτήματος  (Γρ. Ηλεκτρολόγων) ότι  έχουν
λάβει γνώση του έργου.

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

ΚΚΠΠΑ- Παράρτημα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Βούλας

Ταχ.Δ/νση:  Λ. Κ. Καραμανλή 2, Βούλα

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 213-2007903 (Γραφείο Διεύθυνσης) 

                                         213-2007911 (Γραφείο Προμηθειών) 

                                         213-2007937 (Γρ. Τεχνικής Υπηρεσίας)

                                                         ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την αντικατάσταση του τριφασικού καλωδίου μεταφοράς ηλεκτρικού
ρεύματος  από  το  κτίριο  “Αποικία”  προς  το  4/θέσιο  Ειδικό  Σχολείο  Βούλας  που  στεγάζεται  εντός  των
εγκαταστάσεων του Παραρτήματος και απαιτείται να εκτελεσθούν οι κάτωθι εργασίες:

1.Εκσκαφή χάνδακα, συνολικού μήκους 110,00 μέτρων περίπου
2.Τοποθέτηση  στον χάνδακα δυο σωλήνων Φ75 αντιστοίχου μήκους
3. Τοποθέτηση καλωδίου (5*16) συνολικού μήκους 115,00 μέτρων περίπου
4. Κατασκευή  έξι (6)  φρεατίων, διαστάσεων 80Χ80 cm.
5. Αποξήλωση του παλαιού πίνακα και εγκατάσταση – σύνδεση νέου πίνακα (4 – σειρών χωνευτών) στα
γραφεία.
Οι εργασίες  εκσκαφής χωρίζονται σε δυο κατηγορίες:
Α) Εκσκαφή σε ασφαλτικό οδόστρωμα ή μη, όπου θα εφαρμοστεί ασφαλτοκοπή όπου χρειάζεται, εκσκαφή
με μηχανικά μέσα (λαστιχοφόρο εκσκαφέα), αποκομιδή προϊόντων εκσκαφής.
Β)  Εκσκαφή σε γαιώδη-ημιβραχώδη εδάφη, στα πρώτα μέτρα όδευσης του καλωδίου  από την έξοδο της
παροχής σύνδεσης από το κτίριο των γραφείων, όπου θα εφαρμοστεί εκσκαφή με μηχανικά μέσα, και σε
περίπτωση που δεν φτάνει ή δεν χωράει ο εκσκαφέας χειρονακτική εκσκαφή και  χειρονακτική αποκομιδή
προϊόντων εκσκαφής.
Η επανεπίχωση θα γίνει με υλικό 3Α  και σύμφωνα με τις υποδείξεις και απαιτήσεις των επιβλεπόντων του
έργου.
Θα εφαρμοστεί συμπύκνωση των υλικών επίχωσης με ειδικό μηχάνημα (κατσίκι), ενώ πάνω από την όδευση
των καλωδίων θα τοποθετηθεί αντίστοιχη σήμανση (πλέγμα).
Για την αποκατάσταση της εκσκαφής θα χρησιμοποιηθεί  ασφαλτόμιγμα (πίσσα) καθώς και σκυρόδερμα,
σύμφωνα με τις υποδείξεις του επιβλέποντα του έργου.
Για την διάνοιξη των οπών στα κτίρια “Αποκία” και του Σχολείου θα χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα εργαλεία
π.χ. κρουστικά εργαλεία, καροτερία κ.λ.π.
Έμπειρος Ηλεκτρολόγος θα υλοποιήσει όλες τις εργασίες αλλαγής του Πίνακα του Σχολείου, καθώς και την
σύνδεσή του με τον Πίνακα του κτιρίου “Αποικία”.

Ο Πίνακας θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου.
Όλες  οι  εργασίες  θα  πρέπει  να  είναι  σύμφωνες  με  την  κείμενη  νομοθεσία  και  να  πληρούν  τα  μέτρα
ασφαλείας.
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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  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ  ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ “ΑΠΟΚΙΑ” ΠΡΟΣ ΤΟ 4ΘΕΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ .Α.Α.Π.Α ΒΟΥΛΑΣ ΤΟΥ

Κ.Κ.Π.Π.Α σύμφωνα με την αρ. πρωτ.: οικ.       Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Το παραπάνω ποσό 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.

Βεβαιώνεται  υπεύθυνα  ότι  το  ποσό  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 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
                              ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διευθύνσεις:
Α.Φ.Μ:
Δ.Ο.Υ:
Τηλέφωνο:
Fax:
ΚΑΕ:
CPV:

  ΣΥΜΒΑΣΗ Νο .……………..

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ
ΚΤΙΡΙΟ “ΑΠΟΙΚΙΑ” ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗ-
ΡΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 4/ΘΕΣΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ.

Στην Αθήνα, σήμερα την ……….. ημέρα …………... ... στα Γραφεία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περι -
φέρειας Αττικής, οδός Αν Τσόχα αρ. 5, 11521 Αθήνα μεταξύ του κ. Ιωάννη Λιβανού, Προέδρου ΔΣ/Κ.Κ.Π.Π.
Αττικής, νομίμου εκπροσώπου αυτού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και του ………………….. ή της
εταιρείας με την επωνυμία “……………………” η οποία εδρεύει στην ........................................................ με
Α.Φ.Μ. ……………………………… Δ.Ο.Υ. ……………………..  που εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογρα-
φή της παρούσας από τον ........................................................, με Α.Δ.Τ ……………. υπό την ιδιότητά του
ως ……………………….…. και η οποία, χάριν συντομίας θα καλείται στο εξής «Ανάδοχος», έχοντας υπόψη
τις κάτωθι 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 δα-
πανών 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 υπηρε-
σιών, 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 τροπο-
ποιηθεί και ισχύει.
5. Του άρθρο 9 του Ν.4052/2012 «Αναδιοργάνωση Υ.Υ. & Κ.Α. και Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης & Πρόνοιας».
6. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/15-9-2011) περί «Σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου δημοσίων Συμβάσεων»
7. Του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012) Άρθρο 10 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4013/2011».
8. 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.
9. Της παραγράφου Ζ του πρώτου άρθρου του ν. 4152 (ΦΕΚ 107/Α’/9-5-2013) περί «Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16/2/2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πλη-
ρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
10. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 /Β΄/ 5-8-2016) περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 
11. Του εδαφίου Στ. παρ. 1 άρθρο 55 του Ν.2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) σύμφωνα με το οποίο στην καθα-
ρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου 4% για την προμήθεια υλικών και 8% για την προμήθεια υπηρεσιών,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

19





12. Της υπ’ αριθμ. 10054/2484/8-4-2013 Υ.Α. περί εξουσιοδότησης των ΜΚΦ για την διενέργεια του συ-
νόλου 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  Απόφαση  του  Υπ.  Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφ.  &
Πρόνοιας «Περί ορισμού μελών Δ.Σ. στο Κ.Κ.Π.Π.Α.» (ΦΕΚ 1005/τ.ΥΟΔΔ/28-11-2019), όπως έχει τροποποι-
ηθεί και ισχύει.
14. Την υπ’ αριθμ. Α2.861/14-8-2013 ΥΑ (ΦΕΚ 2044/Β’/22-8-2013) περί Κανόνων Διακίνησης και Εμπο-
ρίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών.
15. Την Α2-718/28.7.2014 ΥΑ (ΦΕΚ 2090/Β΄/2014) περί κωδικοποίησης Κανόνων Διακίνησης και Εμπο-
ρίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).
16. Την υπ’  αριθμ.  ΟΙΚ 11458/12-05-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (α/α βιβλίο  858  -  α/α
δέσμευσης 778).
17. Την υπ’ αριθμ. 14ηΣυν/04-05-2022,θ.24ο Απόφαση Δ.Σ./Κ.Κ.Π.Π.Α. περί έγκρισης της σκοπιμότητας
και της διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας.
18. Της  με  αριθμό …………………..…..  Απόφαση του Δ.Σ.  του Κ.Κ.Π.Π.Α.  περί  κατακύρωσης στον
ανάδοχο.
Συμφωνήθηκαν και έγιναν δεκτά τα εξής:

Ύστερα από Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έγινε  στις  ……..  …..για  την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ
ΚΤΙΡΙΟ “ΑΠΟΙΚΙΑ” ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗ-
ΡΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 4/ΘΕΣΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ, κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο με την αριθ.
………………..Απόφαση Δ.Σ./Κ.Κ.Π.Π. Αττικής,  η εν λόγω προμήθεια και εκτέλεση εργασιών προϋπολογι-
σμένης δαπάνης 13.200,00€ συμπ/νου του Φ.Π.Α., με κατακυρωθείσα δαπάνη ……………. € συμπεριλαμ-
βανομένου  φπα  24%  (……………..  €  άνευ  φπα),  όπως  αναλυτικά  αναφέρεται  στην  αριθ.  πρωτ.:  οικ.
……………...Πρόσκληση, καθώς επίσης και στην Τεχνικοοικονομική Προσφορά της εταιρείας ( αρ. πρωτ.
………………... ) που επισυνάπτονται και αποτελούν ενιαίο κείμενο και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
σύμβασης.
Ο ανάδοχος θα εκτελέσει το έργο όπως αναφέρεται στα παρακάτω άρθρα:

ΑΡΘΡΟ 1  ο     
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
1. Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού τριφασικού καλωδίου διανομής
ηλεκτρικού ρεύματος και σύνδεση από το κτίριο “Αποικία” προς το 4/θέσιο Ειδικό Σχολείο Βούλας του Πα-
ραρτήματος Α.Α.Π.Α του Κ.Κ.Π.Π.Α., σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Παράρτημα Β’ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ-
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της  οικείας  Πρόσκλησης που κατακυρώθηκε  στον Ανάδοχο,  με  την αρ.  .............  Απόφαση
Δ.Σ./Κ.Κ.Π.Π.Α., προϋπολογισμένης δαπάνης # .................... # € με ΦΠΑ 24%, λόγω του ότι προσέφερε την
χαμηλότερη τιμή.
2. Οι τιμές προσφοράς παραμένουν σταθερές μέχρι τη λήξη της Σύμβασης και της τυχόν παράτασης αυτής
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 (Πρόσκληση, Παραρτήματα και Τεύχη που τη συνοδεύουν, διευκρινήσεις
κατά την διαδικασία διαγωνισμού, πρόσθετες πληροφορίες, αποφάσεις, προσφορά αναδόχου κλπ) αποτε-
λούν 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 επιβεβαιώνονται οι υποχρεώσεις του Αναδόχου, όπως αυτές
προκύπτουν από τα πιο κάτω στοιχεία σε αναφορά με τις αντίστοιχες παραγράφους της πρόσκλησης, ο δε
ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα Σύμβα-
ση και στα Παραρτήματα αυτής.
5. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα Σύμβαση αφενός είναι δε-
σμευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να την εφαρμόσει άμεσα αφετέρου δεν δύναται σε καμία περί -
πτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το Κ.Κ.Π.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 2  ο     
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Η παρούσα Σύμβαση θα έχει διάρκεια δέκα πέντε (15) ημέρες (και συγκεκριμένα από…………………….
έως και ………………………… με δικαίωμα παράτασης αυτής μέχρι δέκα (10) ημέρες κατόπιν αιτιολογη-
μένου αιτήματος του Αναδόχου .
Η παράταση ισχύος της Σύμβασης, θα είναι σύμφωνη με το αρ. 132 ν.4412/16,
2. Ο Φορέας έχει το διαπλαστικό δικαίωμα προαίρεσης εντός του προϋπολογισμού της Σύμβασης ή και της
Πρόσκλησης, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για αύξηση των συμβατικών υποχρεώσεων, είτε και
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για χρονική παράταση της Σύμβασης (κατά το μέρος που δεν θα χρησιμοποιηθεί για αύξηση των συμβατι-
κών υποχρεώσεων) εφόσον προκύψει. Οι παρατάσεις αυτές θα εγκρίνονται με απόφαση Δ.Σ. ή πράξη Προ-
έδρου και ως σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες της Σύμβασης δεν απαιτούν προηγούμενη γνωμοδότηση αρ-
μόδιου 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). Οι προαναφερόμενες
ρυθμίσεις αποτελούν σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες της σύμβασης (αρ.132 ν.4412/16).
3.  Καμία  αποζημίωση  ή  άλλη  χρηματική  καταβολή,  δεν  δικαιούται  ο  προμηθευτής  στις  περιπτώσεις
αδράνειας παύσης κλπ. της σύμβασης, ιδίως δε γιατί δεν παρουσιάστηκε ανάγκη χρησιμοποίησης των συμ-
βατικών προϊόντων.
4. 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.
5. 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 & Κοινωνικών Υποθέσεων ή άλλη Υπερκείμενη Αρχή ή άλλος
φορέας παρέχει την εκτέλεση του έργου 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.
6. 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.
7. 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.
8. Καταγγελία, διακοπή, ή αναθεώρηση ή τροποποίηση της Σύμβασης επιτρέπεται μόνον εάν νόμος το επι-
βάλει, ή όροι της διακήρυξης το προβλέπουν.
9. Οι τιμές μονάδας 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 οποιο-
δήποτε λόγο ή αιτία συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του άρθρου 388 Α.Κ. και των επομένων του.
10. Σε περίπτωση που καταργηθεί ή μεταφερθεί οποιαδήποτε υπηρεσία του Κ.Κ.Π.Π.Α., ισχύει η υποχρέω-
ση παροχής των προϊόντων στο νέο περιβάλλον.

ΑΡΘΡΟ 3  ο     
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΌΤΗΤΑ
1. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Κ.Κ.Π.Π.Α., ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές
πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την εκτέλεση  του έργου, ούτε κοινοποιεί στοι-
χεία, 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 πληροφο-
ριών 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 συναίνε -
ση.
3. Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον ανάδοχο και μετά την ολοκλήρωση του
έργου του εις το διηνεκές

ΑΡΘΡΟ 4  ο     
ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  .  
Α. Παράδοση 
1. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των υλικών, την αξία των δειγ-
μάτων σε περιπτώσεις ελέγχου ποιότητας και λοιπών στοιχείων των υλικών, τα έξοδα της χημικής εξέτασης
ή της διενεργηθείσης πραγματογνωμοσύνης εφόσον το αποτέλεσμα αυτών απέδειξε ότι τα υλικά που εξε -
τάστηκαν δεν ανταποκρίνονται με το συμφωνηθέν.
2. Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει/παρέχει το συμβατικό είδος/υπηρεσία στο Κ.Κ.Π.Π.Α. όπως αναλυτι-
κά περιγράφεται στο Παράρτημα Β΄ της οικείας Πρόσκλησης .
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί το Κ.Κ.Π.Π.Α. (αρμόδιο Παράρτημα), την 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 οικείας Πρόσκλησης.
4. Προσκομιζόμενα υλικά/εργασίες θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα παραστατικά στοιχεία (Τιμο-
λόγιο  Πώλησης-Δελτίο  Αποστολής,  Τιμολόγιο  στο  οποίο  θα  αναγράφεται  ευκρινώς  το  προμηθευόμενο
υλικό/η ποσότητα/εκτελούμενες εργασίες, κ.λπ.).
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5. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να αρνηθεί την προμήθεια υλικού ή/και την εκτέλεση εργασίας με την δικαιολο-
γία έλλειψης αυτού/ής, 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..
6. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης-παροχής των υλικών/υπηρεσιών μπορεί σε αντικειμενικά δι-
καιολογημένες περιπτώσεις, να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου
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 ανάδοχος κηρύσσεται έκ -
πτωτος.
Β. Μέτρα Ασφάλειας – Επίβλεψη – Παραλαβή – Πληρωμή.
α) Εκτέλεση των υπηρεσιών
Σε περίπτωση που υπάρχει οποιοδήποτε κώλυμα στις εργασίες ο ανάδοχος είναι αναγκασμένος να ενημε-
ρώσει άμεσα εγγράφως την Διοίκηση του Κ.Κ.Π.Π.Α. τους λόγους που εμποδίζουν την εκτέλεση των συμβα-
τικών του υποχρεώσεων.
β) Μέτρα ασφάλειας – ασφαλίσεις - ατυχήματα.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει όλο το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 
Οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει
όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημία σε πρόσωπα ή πράγματα γενικά
αστική και ποινική ευθύνη.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο Ανάδοχος θα λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για αποτροπή του κινδύ-
νου ατυχημάτων ή ζημιών.
Σε περίπτωση ατυχημάτων ή ζημιών κατά την εκτέλεση των εργασιών στο προσωπικό του Αναδόχου ή στο
προσωπικό του Κ.Κ.Π.Π.Α. ή σε γενικά σε οποιουσδήποτε τρίτους, εξ’ αιτίας παραλείψεων εκπλήρωσης των
στην προηγούμενη παράγραφο αναφερόμενων υποχρεώσεων του Αναδόχου ή εξ’ αιτίας κακοτεχνιών κατά
την εκτέλεση των εργασιών ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία ακόμη και τυχαία, όλες τις αστικές και ποινικές ευ -
θύνες φέρει αποκλειστικά και μόνο ο Ανάδοχος, ο οποίος είναι υποχρεωμένος στην καταβολή όλων των τυ-
χόν αποζημιώσεων ή χρηματικών ποινών που θα του επιβληθούν.
γ) Επίβλεψη εργασιών (όταν αφορά εργασίες).
Οι εργασίες θα εκτελεσθούν υπό την επίβλεψη των αρμόδιων οργάνων του Κ.Κ.Π.Π.Α. όπως οριστούν, στις
εντολές και στις οδηγίες των στελεχών της οποίας ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται απροφάσιστα.
Από την άσκηση της επίβλεψης δεν αίρονται ούτε μειώνονται οι από την παρούσα σύμβαση απορρέουσες
υποχρεώσεις και οι ευθύνες του Ανάδοχου προς το Κ.Κ.Π.Π.Α., κυρίως σε ότι αφορά την τήρηση των απαι-
τούμενων μέτρων ασφαλείας και τις σχετικές ευθύνες του. 
Η άσκηση αυτή δεν μπορεί επίσης να έχει την έννοια της άρσης ή μείωσης των ευθυνών του Ανάδοχου για
ζημίες που γίνονται προς τρίτους κατά την εκτέλεση των εργασιών και λόγω της εκτέλεσης αυτών και κάθε
σχετική δαπάνη ή αποζημίωση βαρύνει αποκλειστικά και εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο.
δ) Παραλαβή – Πληρωμή.
1) Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του είδους θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή, που θα ορισθεί από το
ΚΚΠΠΑ, με βάση τις νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται από το Ν.4412/16.
2) Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών/εργασιών καλείται να παραστεί εφόσον το επιθυμεί ο ανάδο-
χος 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/εργασία ή και με οποιοδήποτε άλλο εν-
δεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση της Επιτροπής παραλαβής (πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας), και συ-
γκεκριμένα:
α. Με μακροσκοπική εξέταση.
β. Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση).
γ. Με πρακτική δοκιμασία
3) Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής απορρίψει το υλικό/εργασία, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολ-
λο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζονται από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και
γνωματεύει αν το υλικό/εργασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 
Εφόσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού/εργασία δεν επηρεάζουν την καταλλη-
λότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του
υλικού/εργασίας 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/εργασία και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφα-
ση.
4) 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
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του ¼ του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του ½ αυτού, όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος
των 30 ημερών, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης
παράδοσης.
5) Εάν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά ή τις εργασίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που
του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλε-
πόμενες κυρώσεις.
6) Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι οικίες διατάξεις των αρ. 200 έως 220 του Ν.4412/16. Η πληρωμή της αξίας
των υλικών/εργασιών στον ανάδοχο θα γίνει μετά από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους.

• Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων του ν.4412/16.
• Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του
Ν.4412/16 και στο άρθρο 18 του Ν. 2469/97, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
• Οι κρατήσεις που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνουν τον προμηθευτή και είναι οι εξής:
• Κράτηση 0,06% (αρ. 375 του ν.4412/16) επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. υπέρ της Ενιαίας Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων, 

 Χαρτόσημο 3% επί της ανωτέρω κράτησης και ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%
• Παρακράτηση Φόρου 4% για προμήθεια ειδών ή 8% για λήψη υπηρεσιών επί της συμβατικής αξίας χωρίς
Φ.Π.Α.
• Οποιαδήποτε άλλη κράτηση ήθελε προβλεφθεί από την κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 5°
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
• Η Σύμβαση δύναται να αναθεωρηθεί ή τροποποιηθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων,
όπως προβλέπουν οι  διατάξεις του ν.4412/16, και  σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη για τροποποίηση
πέραν των όσων αναφέρονται στο παρών άρθρο, αυτή δεν θα ξεπερνά τα όρια του αρ. 132 Ν.4412/16.
• Σε περίπτωση που καταργηθεί το Παράρτημα για το οποίο αφορά η παρούσα, το ΚΚΠΠΑ μπορεί να λύσει
την σύμβαση αζημίως για την αναθέτουσα αρχή.
• Το ΚΚΠΠΑ έχει το δικαίωμα μονομερώς να αυξήσει στον ανάδοχο τις συμβατικές του εργασίες για την
κάλυψη τυχόν εκτάκτων αναγκών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν.
• Για πρόσθετες εργασίες που δεν προβλέπονται από την πρόσκληση και δεν θα υπερβαίνουν το 20% του
προϋπολογισμού  του  διαγωνισμού  αλλά  αποβλέπουν  στην  εξυπηρέτηση  των  αναγκών  του  Κέντρου,  ο
ανάδοχος θα υποβάλλει οικονομικοτεχνική μελέτη για έγκριση, εφόσον του ζητηθεί.
• Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τα αρ-
μόδια όργανα του Κ.Κ.Π.Π.Α., υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά
με την εκτέλεση της σύμβασης.
• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται, όταν καλείται, σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την
υλοποίησης της Σύμβασης (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία που τυχόν του
ζητηθούν για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.
• Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσί -
ας.
• Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπρα-
ξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι του Κ.Κ.Π.Π.Α. για την εκπλήρωση όλων των
απορρεουσών από την Πρόσκληση/Προσφορά/Σύμβαση υποχρεώσεών τους. 
Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτε-
ρικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως
λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για
την ολοκλήρωση του Έργου.
• Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβα-
σης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή
λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να
έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.
• Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης
ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες
από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε
θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για την δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκει -
ται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Ανα-
θέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβί-
βασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμ-
βασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής.
Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της πε-
ριουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των
ανωτέρω γεγονότων.
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Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η Εγγυητική  Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που
προβλέπεται στην Σύμβαση.
• Ο ανάδοχος δεν δικαιούται για κανένα λόγο να διακόψει την προμήθεια των υλικών και την εκτέλεση του έρ-
γου, εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, οι οποίες παρατίθενται περιοριστικά:
• Πυρκαγιά
• Πλημμύρα
• Σεισμός
• Πόλεμος
• Απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο ή εκχώρηση μερικώς ή ολικώς της προμήθειας των υλικών και της
εκτέλεσης 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 αί-
τημά του και έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 6  ο     
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το Κ.Κ.Π.Π.Α. δικαιούται να καταγγείλει αμέσως και αζημίως εν όλω ή εν μέρει κατά την κρίση του την πα-
ρούσα, είτε να υπαναχωρήσει της Σύμβασης εν όλω ή εν μέρει κατά την κρίση του, επιφυλασσόμενο κάθε
άλλου νομίμου δικαιώματός του, στην περίπτωση που :
-  δεν εκτελέσει ο Ανάδοχος τα συμφωνηθέντα στα προηγούμενα άρθρα
- δεν τηρήσει ο Ανάδοχος οποιοδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης και της πρόσκλησης, τούτων θεωρου-
μένων όλων ουσιωδών,
- το Κ.Κ.Π.Π.Α. θεωρήσει ότι τα παρεχόμενα υλικά και οι εκτελούμενες εργασίες, 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 λει -
τουργίας 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 επι-
στολής καλής εκτέλεσης, χωρίς να θίγεται η επιβολή των προαναφερόμενων ποινικών ρητρών, διατηρου-
μένου του δικαιώματος καταλογισμού σε βάρος του αναδόχου της διαφοράς τιμής, άλλων πρόσθετων δαπα-
νών και κάθε άλλης αποθετικής που τυχόν θα προκύψουν από την ανάθεση της συγκεκριμένης προμήθειας,
με βάση την απόφαση του Δ.Σ./ Κ.Κ.Π.Π.Α., σε άλλο Ανάδοχο. 
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, ασφάλι-
στρα ή όποιες άλλες αμοιβές, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι
αυτών με τους οποίους συνδέεται με εργασιακή ή άλλη σχέση.
Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που στρέφεται κατά της ζωής, υγείας, σωματι-
κής 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 περιθαλπόμε-
νων και του εξοπλισμού του Κ.Κ.Π.Π.Α., του προσωπικού του 4/θέσιου Ειδικού Σχολείου και των μαθητών
του, 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 προκλήθη-
καν από την άσκηση ένδικων μέσων κατά της ταυτάριθμης πρόσκλησης

ΑΡΘΡΟ 7  ο     
ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Με απόφαση του Δ.Σ./Κ.Κ.Π.Π.Α., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου ο Ανάδοχος κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν
φόρτωσε - παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν εκτέλεσε το έργο μέσα στον συμβατικό
χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρούσα.
Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται  έκπτωτος από την Κατακύρωση, Ανάθεση ή Σύμβαση,  επιβάλλονται,  με
απόφαση του Δ.Σ./Κ.Κ.Π.Π.Α., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά κα-
λεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
-  Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης, κατά περίπτωση.
- Προμήθεια υλικών/εκτέλεση εργασιών σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου είτε από τους υπόλοιπους προμη-
θευτές  που είχαν  λάβει  μέρος  στην  πρόσκληση  ή  είχαν  κληθεί  για  διαπραγμάτευση,  είτε  με  διενέργεια
πρόσκλησης ή διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση.

Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, κατα-
λογίζεται σε βάρος του εκπτώτου Ανάδοχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που
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δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια των υλικών/εκτέλεση εργασιών, 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 Ανάδοχο ποσού ίσου έως και με το 10% της αξίας του έργου, για το οποίο κηρύχθηκε έκ -
πτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωμα να το παραδώσει μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας
της πρόσκλησης, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού.
Είσπραξη εντόκως από τον έκπτωτο από τη Σύμβαση Ανάδοχο από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει,
είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία έναρξης
του δικαιώματος λήψης του ποσού που δικαιούται να λάβει από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης
της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δι -
καιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για
τόκο υπερημερίας.
Σε περίπτωση που η προμήθεια των υλικών/εκτέλεση του έργου γίνεται σε βάρος εκπτώτου αναδόχου γίνε -
ται με τροποποίηση των όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της Σύμβασης,
από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του,
λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών
προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.
Ο κάθε Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι οποίες αναγράφονται
στην παρούσα Σύμβαση (περιλαμβανομένων και των παραρτημάτων της), τους όρους της προσφοράς του,
καθώς και τις υποχρεώσεις της σύμβασης που θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση του έργου. 
Στην αντίθετη περίπτωση, θα υπάρχουν κυρώσεις όπως αναφέρεται σχετικά παρακάτω.
Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης και της ποσοτικής και ποιοτικής παραλα-
βής του συμβατικού έργου καθώς και η σύνταξη του πρακτικού ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, ανατί -
θεται στην Επιτροπή Παραλαβής, που διορίζεται προς τούτο από το Κ.Κ.Π.Π.Α.
Για κάθε παράβαση όρου Σύμβασης, καθώς και για παράδοση μη συμβατικών ειδών (που δεν είναι σύμφω-
να με τις τεχνικές προδιαγραφές) επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, ίση έως και με το 5% της Σύμβα-
σης και σε περίπτωση υποτροπή ίση έως και με το 10% της σύμβασης, ανάλογα με την βαρύτητα της πα-
ράβασης, σύμφωνα με την ανέλεγκτη κρίση του Δ.Σ. Σε κάθε περίπτωση το Δ.Σ. μπορεί ταυτόχρονα να κα-
ταγγείλει την σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο.
Όλες οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται  από το Δ.Σ./Κ.Κ.Π.Π.Α. μετά από προηγούμενη κλήση προς
απολογία του αναδόχου και αφού έχει συνταχθεί για κάθε περίπτωση πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής
που να διαπιστώνει κατά τρόπο επαρκή την παράβαση.
Η κήρυξη κατά τα ανωτέρω του αναδόχου ως εκπτώτου γίνεται από το Κ.Κ.Π.Π.Α. αζημίως για αυτό.
Για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω καταπίπτουν ταυτόχρονα οι ποινικές ρήτρες που προβλέπο-
νται από την κείμενη νομοθεσία.
Οι παραπάνω επιβαλλόμενες κυρώσεις επιβάλλονται ανεξαρτήτως της άσκησης ποινικής δίωξης κατά του
αναδόχου, εάν η παράβασή του να αποτελεί και αξιόποινο αδίκημα.

ΑΡΘΡΟ 8  o      
ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί στο 100% της συμβατικής αξίας και με την κατάθεση σχετι-
κού τιμολογίου. Η εξόφληση θα γίνει με έκδοση εντάλματος πληρωμής αφού εγκριθεί σύμφωνα με τις νόμι-
μες διαδικασίες.
Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις εξής κρατήσεις:

 Κράτηση 0,07% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμ-
βάσεων

 Χαρτόσημο 3% επί της ανωτέρω κράτησης και 
 ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%.
 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%.
 Παρακράτηση φόρου 4% για την προμήθεια υλικών
 Παρακράτηση φόρου 8% για την εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 Οποιαδήποτε άλλη κράτηση ήθελε προβλεφθεί από την κείμενη νομοθεσία.

Κατά τα λοιπά ισχύει ότι προβλέπει το άρθρο 200 του ν.4412/2016 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 9  o     
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για  την  καλή  εκτέλεση  των  όρων  της  παρούσας  Σύμβασης  ο  ανάδοχος  κατέθεσε  την  αριθ.
…………………………………………. Εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Τράπεζας …………………
ποσού ……….. € (…………………………………... ………………………………………………… ευρώ)
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Η ανωτέρω εγγύηση επέχει θέση ποινικής ρήτρας και καλύπτει την εκτέλεση των όρων της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 10  o     
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις σύμφωνα με τις τεχνικές προδια-
γραφές της οικείας Πρόσκλησης
2. Ο Ανάδοχος με την έναρξη των εργασιών της εγκατάστασης θα υποβάλει χρονοδιάγραμμα, ώστε η Τεχνι-
κή Υπηρεσία του Παραρτήματος να ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες του και το 4/θέσιο Ειδικό Δημοτικό
Σχολείο Βούλας.
3. Τόσο ο τρόπος εργασίας όσο και ο τεχνικός εξοπλισμός θα καλύπτουν τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές προ-
διαγραφές.
4. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με ασφαλή τρόπο, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της
τέχνης, χωρίς να εμποδίζεται η λειτουργία του Παραρτήματος και μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπη-
ρεσία, καθώς και του 4/θέσιου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Βούλας.
5. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ασφάλιση και καταβολή εισφορών τους αρμόδιους
ασφαλιστικούς οργανισμούς για το προσωπικό που απασχολεί και για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων
της κείμενης νομοθεσίας.
6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κάθε μέσο για την ασφάλεια του προσωπικού του (μέσα ατομικής
προστασίας), καθώς και κάθε μέσο για την εξασφάλιση του Παραρτήματος και του 4/θέσιου Ειδικού Δημοτι -
κού Σχολείου Βούλας (χώροι και άτομα εντός αυτού), σχετιζόμενα ευθέως με το αντικείμενο της σύμβασης,
σε θέματα ασφάλειας.
7. Καμία οικονομική ή άλλη αξίωση δεν μπορεί να προκύψει από τραυματισμό ατόμων που απασχολεί ο
Ανάδοχος, εντός του χώρου του Παραρτήματος
8.  Το Κ.Κ.Π.Π.Α έχει  το δικαίωμα της εποπτείας και  του ελέγχου των εκτελούμενων εργασιών από τον
Ανάδοχο, γεγονός που δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη του για τις εργασίες που εκτελεί.
Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις έγγραφες οδηγίες και υποδείξεις που θα γίνονται από την Τε-
χνική Υπηρεσία του Κ.Κ.Π.Π.Α. εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στους συμβατικούς όρους.
9. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο, χωρίς να προκαλέσουν αναστάτωση ή να παρεμποδίσουν
τη  λειτουργία  του  Παραρτήματος  και  4/θέσιου  Ειδικού  Δημοτικού  Σχολείου  Βούλας,  κατά  τις  εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
10. Κατ’ εξαίρεση μπορούν οι εργασίες να πραγματοποιηθούν και κατά τη διάρκεια απογευματινής, ή βραδι-
νής βάρδιας για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Παραρτήματος, υπό την προϋπόθεση ότι
αυτό θα γίνει μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Παραρτήματος.
11. Η Τεχνική Υπηρεσία του Παραρτήματος μπορεί να μεταθέσει τις ημερομηνίες έναρξης των εργασιών,
έπειτα από γραπτή ενημέρωση προς τον Ανάδοχο, ή έπειτα από γραπτό αίτημα του Αναδόχου, εφόσον δεν
διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του Παραρτήματος.
12. Εάν ο Ανάδοχος δεν εκτελέσει τους όρους της σύμβασης ή τους εκτελέσει πλημμελώς, το Κ.Κ.Π.Π.Α δια-
τηρεί το δικαίωμα της έκπτωσής του, την αντικατάστασή του με άλλον και την εξέταση για την αποζημίωσή
του. Σε κάθε περίπτωση αρμόδια για την επίλυση των διαφορών είναι τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια.
13. Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σε απόλυτη συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Παραρτήματος
όσον αφορά τις ώρες εργασίας λόγω των ειδικών συνθηκών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο εργολάβος εγκα-
ταστάτης θα δικαιούται ιδιαίτερης αποζημίωσης για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν απογευματινές, νυκτερι -
νές ώρες ή και αργίες.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση του Αναδόχου στις λοιπές εγκαταστάσεις, χωρίς την έγκριση της Τε -
χνικής Υπηρεσίας και την παρουσία των τεχνικών του Κ.Κ.Π.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 11  o     
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  .  
Ο Ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι του Δημοσίου ή της Μονάδας σε περίπτωση προσωρι-
νής ολικής ή μερικής αναστολής ή διακοπής λειτουργίας του Κ.Κ.Π.Π.Α. για οποιοδήποτε λόγο ή για λόγους
δημοσίου συμφέροντος.
2. Η Σύμβαση 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 προ-
ϋποθέσεις ή και έως και 50%, και μέχρι του ορίου που δεν απαιτείται άλλη διαγωνιστική διαδικασία. Οι προα-
ναφερόμενες ρυθμίσεις αποτελούν σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες της σύμβασης (αρ.132 ν.4412/16).
3. 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 υπηρε-
σιακών αναγκών, και σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
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4. Η υπηρεσία έχει το διαπλαστικό δικαίωμα μονομερώς να αυξήσει ή και να μειώσει στον Ανάδοχο τις συμ-
βατικές ποσότητες/υπηρεσίες για την κάλυψη τυχόν εκτάκτων αναγκών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν
και να τον ειδοποιήσει εγγράφως μέσα, σε εύλογο χρονικό διάστημα.
5. Για πρόσθετες ποσότητες/εργασίες που δεν προβλέπονται από την πρόσκληση και δεν θα υπερβαίνουν
τα όρια που τίθενται από το αρ.132 του Ν.4412/2016, αλλά αποβλέπουν στην κάλυψη επειγουσών και επιτα -
κτικών αναγκών του Παραρτήματος, ο ανάδοχος θα υποβάλλει οικονομικοτεχνική προσφορά για έγκριση,
εφόσον του ζητηθεί. Οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις αποτελούν σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες της σύμ-
βασης (αρ.132 ν.4412/16).
6. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τα αρ-
μόδια όργανα του Κ.Κ.Π.Π.Α., υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά
με την εκτέλεση της σύμβασης.
7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται, όταν καλείται, σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την
Συμβατική Υπηρεσία (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία που τυχόν του ζητη-
θούν για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.
8. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσί-
ας.
9. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινο-
πραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι του Κ.Κ.Π.Π.Α. για την εκπλήρωση όλων
των απορρεουσών από την Πρόσκληση/Προσφορά/Σύμβαση υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μετα-
ξύ 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.
10. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβα-
σης, 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.
11. 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 εναπόκει-
ται 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 Ανα-
θέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εται-
ρεία, 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 Αρ-
χής και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύμβαση.
12. 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
 Πόλεμος
13. Απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο ή εκχώρηση μερικώς ή ολικώς του έργου, όπως και η υπεργολα-
βία (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 πε-
ριορισμένων και άκρως εξειδικευμένων εργασιών, μόνο μετά από αίτημά του και έγκριση της Αναθέτουσας
Αρχής .

ΑΡΘΡΟ 12  o     
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ΄ εφαρμογή των άρ-
θρων 203, 206, 207, 208, 213, 218, 219 και 220, καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκή-
σει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανα-
τρεπτική 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 αποφα-
σίζει 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.
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Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά
της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί πρόθεσμα 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 οριστικοποιη-
θεί.

ΑΡΘΡΟ 13  ο     
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, η οποία θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δη -
μιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρμόδια δικαστήρια.
Η Σύμβαση αυτή κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται όπως προσφορά πρόσκληση και
απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών, διέπεται δε από τις δια-
τάξεις του Ν.4412/2016 και αφού συντάχθηκε αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφηκε και από τους δυο
συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα.

Τα δύο (2) έλαβε το Κ.Κ.Π.Π.Α., το δε άλλο έλαβε ο αντισυμβαλλόμενος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ                                                        ΓΙΑ ΤΟ Κ.Κ.Π.Π.Α 
                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ./Κ.Κ.Π.Π.Α.

                                                                                           ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΛΙΒΑΝΟΣ
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