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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ     
ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΚΟΙΝ. 
ΤΠΟΘΔΔΧΝ 

   

ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ    
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ – Ν.Π.Γ.Γ.    
    
   ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
Σαρ. Γ/λζε :Αλαζηαζίνπ Σζφρα 5  ΠΡΟΚΛΗΗ 

ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 
Σκήκα      
Πιεξ/ξίεο   
Σειέθσλν    
Email  

:Πξνκεζεηψλ 
:Καββαδά Γψξα 
:2132031059 
: promithiesky@0280.syzefxis.gov.gr 

 ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ/ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ 
ΚΔΠΗ ΛΔΒΗΣΟΣΑΙΟΤ ΣΟ 
Π.Π.Π.Α. «Η ΜΗΣΔΡΑ»-
Κ.Κ.Π.Π.Α. 
 

    
    
    
    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 5.456,00 €  
   ζςμπεπιλαμβανομένος 

Φ.Π.Α.24% 
   ΚΑΔ: 0879 
   CPV: 45260000-7 
    

 ΣΔΥΝΙΚΑ 
ΣΟΙΥΔΙΑ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
(ΝΑΙ) 

 
ΓΔΙΓΜΑ 

(ΝΑΙ-ΟΥΙ) 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΗ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 
ΥΔΓΙΟ 

ΤΜΒΑΗ 

 

  
ΝΑΙ 

(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’) 
 

 
        
         ΟΥΙ 

 
 

22/02/2023 
 

Ώπα 10.30πμ 

 
ΝΑΙ 

(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ’) 
 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ 

Σο Κένηπο Κοινυνικήρ Ππόνοιαρ Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ, έσονηαρ ςπότιν ηιρ 
διαηάξειρ: 

1. Σνπ Ν.Γ. 469/74 (ΦΔΚ 204 Α΄) πεξί ηνπ Λνγηζηηθνχ ηνπ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

2. Σνπ Ν.2362/95 (Φ.Δ.Κ. 247/η.Α΄/27.11.1995) άξζξα 79 – 85 πεξί Γεκνζίνπ 
Λνγηζηηθνχ Διέγρνπ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο» θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί κε ηνλ Ν.4270/2014 (143/Α΄) θαη ηζρχεη. 

3. Σνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Α/8-8-16) πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, 
πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

4. Σνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4025/2011 (ΦΔΚ 228/η.Β΄/2-11-2011) «πγρψλεπζε 
Μ.Κ.Φ.», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

5. Σνπ άξζξν 9 ηνπ Ν.4052/2012 «Αλαδηνξγάλσζε Τ.Τ. & Κ.Α. θαη Τπνπξγείνπ 
Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο». 
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6. Σνπ αξ. 9 ηνπ Ν.4109/2013 «Πεξί θαηάξγεζεο θαη ζπγρψλεπζεο λνκηθψλ 
πξνζψπσλ ηνπ δεκνζίνπ» (ΦΔΚ 16/ Α΄ /23-1-2013), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί 
θαη ηζρχεη. 

7. Σνπ Ν.4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α΄/15-9-2011) πεξί «χζηαζεο Δληαίαο 
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 
Μεηξψνπ δεκνζίσλ πκβάζεσλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

8. Σνπ εδαθίνπ η. παξ. 1 άξζξν 55 ηνπ Ν. 2238/94 (ΦΔΚ 151/Α/94), φπσο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί κε ηνλ Ν.4172/2013 ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ζηελ θαζαξή αμία 
ζα γίλεη παξαθξάηεζε θφξνπ 4% γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ θαη 8% γηα ηελ 
πξνκήζεηα ππεξεζηψλ. 

9. Σνπ Ν.2690/1999 (ΦΔΚ 45/η.Α’/09-03-1999) πεξί Κχξσζεο ηνπ Κψδηθα 
Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο ηζρχεη. 

10. Σεο παξαγξάθνπ Ε ηνπ πξψηνπ άξζξνπ ηνπ λ. 4152/2013 (ΦΔΚ 107/Α’/9-5-
2013) πεξί «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2011/7 ηεο 
16/2/2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο 
εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». 

11. Σνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145 /Β΄/ 5-8-2016) πεξί αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ απφ 
ηνπο δηαηάθηεο.  

12. Σεο ππ’ αξηζκ. 10054/2484/8-4-2013 Τ.Α. πεξί εμνπζηνδφηεζεο ησλ ΜΚΦ γηα 
ηελ δηελέξγεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ, 
εξγαζηψλ θιπ κέζα ζηα φξηα ησλ πξνυπνινγηζζεηζψλ δαπαλψλ θαηά θσδηθφ 
αξηζκφ είδνπο. 

13. Σελ ππ’ αξηζκ. Γ1/46314/15261/18-11-2019 (ΦΔΚ 1005/η.ΤΟΓΓ/285-11-2019) 
Απφθαζε ηνπ Τπ. Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθ. & Πξφλνηαο «Πεξί νξηζκνχ 
κειψλ Γ.. ζην Κ.Κ.Π.Π.Α.», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

14. Σελ ππ’ αξηζκ. Α2.861/14-8-2013 ΤΑ (ΦΔΚ 2044/Β’/22-8-2013) πεξί Καλφλσλ 
Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ. 

15. Σν ππ΄αξηζ.25647/12-10-2023 Πξσηνγελέο αίηεκα δαπάλεο 
(22REQ011755887) 

16. Ζ ππ΄αξηζ.26781/20-10-2022 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο(ΑΓΑ 
ΩΥΓ7ΟΞΥ1-ΕΑΑ 

Π Ρ Ο  Κ Α Λ Λ Δ Ι  
Κάθε ενδιαθεπόμενο να ςποβάλλει πποζθοπά, για ηην 
Ππομήθεια/Ανηικαηάζηαζη κεπήρ από Πάνελ Πολςοςπεθάνηρ, ζηο 
λεβηηοζηάζιο ηυν Πεπιπηέπυν ηος Π.Π.Π.Α. –Η ΜΗΣΔΡΑ, με κπιηήπιο 
καηακύπυζηρ ηην σαμηλόηεπη ηιμή, πποϋπολογιζμένηρ δαπάνηρ 5.456,00 
ζςμπεπ/νος Φ.Π.Α. 24%(4.400,00 πλέον Φ.Π.Α. Κ.Α.Δ. 0879 ηος π/ς ηος 
Κ.Κ.Π.Π.Α.) 
 

I. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί ζε πξνζεζκία δεθαηεζζάξσλ(14) 
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο ζην 
ΚΖΜΓΖ. 

II. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί σο εμήο: 

Σφπνο απνζθξάγηζε Ζκεξνκελία. 

απνζθξάγηζεο 

Ζκέξα Ώξα 

Αναζη. Σζόσα 5 3        22/02/2023      Σεηάπηη 10.30 πμ 

III. Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςήθηνπο γηα εθαηφλ 
είθνζη εκέξεο (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο 
εκεξνκελίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα 
παξαηείλεηαη, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα αθφκα 120 
εκέξεο. 

IV. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη 
εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. 

V. Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαη αληηπξνζθνξέο. 
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VI. Ζ απνζθξάγηζε ησλ ππνςεθηνηήησλ θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο γίλεηαη απφ ηα αξκφδηα 
φξγαλα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο («Δπηηξνπή Απνζθξάγηζεο & Αμηνιφγεζεο»). 

VII. Μεηά ηελ ππνβνιή θαη απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, δηεπθξηλήζεηο, ηξνπνπνηήζεηο 
ή απνθξνχζεηο ή ελζηάζεηο ή πξνζθπγέο θαηά ησλ φξσλ ηεο πξνθήξπμεο, δε 
γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

VIII. Καηά ηελ απνζθξάγηζε πξφζβαζε έρνπλ κφλν ε αλαζέηνπζα αξρή θαη ηα κέιε ηεο 
επηηξνπήο (αξ. 100 ηνπ λ.4412/2016). 

IX. Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί, ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, λα επηθαιεζηεί 
πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο νπνηνπδήπνηε ππαιιήινπ ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο, ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο (παξ. 2 αξ.22 Ν.4412/16). 

X. Ζ ππνγξαθή ησλ ππεπζχλσλ δειψζεσλ δελ απαηηείηαη λα έρεη βεβαίσζε ηνπ 
γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ. Όλερ οι ςπεύθςνερ 
δηλώζειρ πος αναθέπονηαι ζηην παπούζα, μποπούν να ςπογπάθονηαι ενηόρ 
ηος σπονικού διαζηήμαηορ καηά ηο οποίο μποπούν να ςποβάλλονηαι 
πποζθοπέρ, θαη λα αθνξνχλ ηελ ζπγθεθξηκέλε πξνθήξπμε/πξφζθιεζε (αξ. 79Α 
παξ.4 λ. 4412/2016 φπσο ηζρχεη). Γελ απαηηείηαη ζεψξεζή ηνπο. 

XI. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο θαη 
ππνςήθηνπο, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα 
ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή 
δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο (παξ. 5 αξ.79 λ.4412/16). 

XII. Γηα φ,ηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ νη νηθείεο δηαηάμεηο φπσο 
έρνπλ κέρξη ζήκεξα ηξνπνπνηεζεί θαη ζπκπιεξσζεί ησλ λφκσλ, πξνεδξηθψλ 
δηαηαγκάησλ θαη ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ πνπ έρνπλ πξναλαθεξζεί ζηελ παξνχζα 
δηαθήξπμε, ηηο νπνίεο ζεσξείηαη φηη γλσξίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ πξφθιεζε θαη 
δελ κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ άγλνηά ηνπο. 

XIII. Ζ πξνθήξπμε ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηα ζπλεκκέλα 
παξαξηήκαηα πνπ ζεσξνχληαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηαθήξπμεο απηήο σο εμήο: 
 

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α:  ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 
 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β:  ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ – ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ – ΠΟΟΣΖΣΔ – ΔΗΓΖ  
 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ:  ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 
 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ:  ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΤΜΒΑΖ  
 

Πιεξνθνξίεο παξέρνληαη θάζε εξγάζηκε εκέξα θαη ψξα απφ ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ 

Κ.Κ.Π.Π.Α. ζηα ηειέθσλα: Γψξα Καββαδά: 2132031059, Σδηβαέξεο Γεκήηξεο:2132015778 

Ζ αλαιπηηθή δηαθήξπμε παξέρεηαη θαη ειεθηξνληθά ζην πξφγξακκα «ΚΗΜΓΗ» 

(23PROC012104999) θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α.(www.kkppa.gr) 

 
  Ο ΤΝΣΟΝΙΣΗ ΣΧΝ 

ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΟΤ Κ.Κ.Π.Π.Α 
   

   
   
   
   
  ΓΔΛΗΓΙΑΝΝΗ ΓΔΧΡΓΙΟ 

 
Δζυηεπική Γιανομή: 
1.Πξνκήζεηεο 
2.Οηθνλνκηθή ππεξεζία 
3.Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ 
 

ΑΔΑ: 647ΣΟΞΧ1-ΒΩ6



4 
 

 

ΑΔΑ: 647ΣΟΞΧ1-ΒΩ6


		2023-02-09T12:16:34+0200
	Athens




